GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG
BEASISWA PELAJAR BERPRESTAS]
UNTUK PERSIAPAN DAN MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang: a. bahrva dalam rangka mewujudkan

visi dan misi

Provinsi
Bengkulu khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah
Provinsi Bengkulu memprogramkan pemberian beasiswa
pelajar calon mahasiswa yang memiliki kemampuan prestasi
akademik tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
pendidikan tinggi Program Strata Satu (S1) di luar negeri.

27 ayat 12) iuncto Pasal
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan, mengamanatkan bah$,a

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

29 ayat l3j Peraturan

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat memberikan beasiswa kepada peserta

didik yang berp.estasi dan diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah;
c,

bahrva berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan
Gubemur Bengkulu tentang Beasiswa Pelajar Berprestasi
Untuk Mengikuti Pendidikan Tinggi Luar N€geri;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Provinsi Bengkulu (kmbaran Negara Repllblik lndonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 28281;
2. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 430l);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 1 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan L€mbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

-24. Undang-Undang Nomor 12 Ta}'u.n 2012 LerrLang Pendidikan
'l'inggi (kmbaran Negara Repubhk lndonesra l ahun 20 l 2
Nomcrr 158, Ta:nbaha:r lrmbaran Negz,-ra- ReP,-rblik IndonesiaNomor 5336):
5. Undang-Undalg Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Irrnbaral Negara Republik Indorlesia T.thun 201'l
N')mur 2.1-r, tambahax Lembararr l\eqara Kepubilk il)cionesiir
Nomor 5587), sebagaimana telah dirthah bel)errpa kali tcrakhir
deng?rn Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubaian Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
te1]tar1g Pemerintahan Daeral-i (i,embarar Negzr.a Republik
Indonesia 'fahrrn 2015 Nomor.58- Tambaban Lembaran Nes€ra
Republik Indonesia Nomor 5679);
b.

Peraturan Pemerintai Nomor 20 Tahun 1968 rentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor I 'l'ahun 1967 dan

Pel.rksalaan Pemeinta-han di Provinsi Bt'ngkul,-r (l,embar-an
Negpra Reprhlik Indonesia Tahrrn 1968 Nomor 34. Tamh;h;rn
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2tJ54);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahlln 2005 tentang
Pcdoman Pengelolaan Kcuangan Dacrah (Lembaran Negara
Repr,lblik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Neoara Republik Indonesia womor 3952):
8.

Peraturan Pemerintalt Nomor

48 Tahun

2OO8 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara iiepublik Indonesia
'Iahun 2OO9 Nomor 91, Tambahan Lembaftrn NeBara Republik
In.lonesia Nomor 4894):

iic[uor i Tairu,, 2Oi4 icilia'ig
Pembentukan Produk Hukum Daeral (Berita Negara Republik
Indonesia'Iahun 20 l4 Nomor 321;
Per'.raurarr ivicnucri Daiarrr iivguri

MEMUTUSKAN

:

Menetapkan :Pi,-RAl.(jt<Ai\- iitrRF,Ri.iiiR TEiiTAi.ic REASiSW,i PEi,A.iAR
BERPRESTASI UNTUK MENGIKUTI PENDIDIKAN TINGGI LUAR
Nl.lGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal

1

Dala-!!] Pera1rr.1n Gr,rtrernrrr ini vang rlimaksrrd dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
,.1.

Uubernur adalah Lrubernur Bcngkuiu.

3. Satuan Kerja Per.rngkat Daerah yalg selanjutnla disebttt
SKPD adaiair Saiiia,r iicrjd Peiangl,ai Da.ralr Pi:in( iinlah
Provinsi Bengkulu J,ano mprrangani un-tsan !-\emerintahan

bidang pendidikan.

3

trasiswa vang dihcrik^n
mahasisua !irrB rrt'lrlpur,\Ji

4. fleasiswa pclajar berprestasi ada!ah

kepa(la pcli,jar alon
(

.

l'(|.'iiL,'1,.1:1,'->,,,1},..a*!,',,,

,.,i

^_.-...

pendi<likarr ke jenjang
pendidikan tinggi Program Strata Satu (S 1) rli lttar ncgcri.
5. Pendjdikan Menengah adalah jeniang pendidikan lanjutan
pendrtlikarr dasar berbentuk Sekolah Mencngah Atas {SMA),
n,{.,rr..q.-L Aljr,.h rl\rA\ ScL^lah
Keirrnlrn {SMkl
^/Arenorh
6. t'}endjclikan tinggi adalah jenjaog pendidikan p.ogram
rljnlonra dan sariana. maeister. doktor. dan spesi:rlis yang

riitcnn-rkan

uniuk melanjuikiut

Ciselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Perglrruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikln tinggi
negeri dan swasta, baik di dalam maupun dl luar negerl
lern-riisuk pcrguruan tinggi kedinasan yang memiliki
ircngr,-i=an r1an konpeten,"i di iridanqlya
L Pelaj:ir adalah peserta didik berprestasi pada jenjang
pendirlikan menengah di Provinsi Benqku-lu.
9. Mahaslswa adalah peserta dldlk pada jcnjang pendrdtkar-I
7.

l

inggj.

10.

Warga i'legara Indonesia seianjrrfnya disingkat Wi.il adalah
()rar)g or:urg Irrclorresia asli dal orang-orang bangsa lain yang
<lisahkzrn dcngan ur.d.ang-un4::r21

11.

Kartu Tanda Penduduk selanjutnl.a disingkat dengan KTP
aclalah jrlerlfitas resmi penduduk sebagai bukti diri yans
rlitcrhil-Lan oleh Instansi Pelaksarn... ],,ang L,erlaku di sel,rr,,h

u.'iiayah Negara Kesatuan Repub)ik Indonesia.
12.

Kartu Leluarga adalah kartu identitas keluarqa yang memuat

(iata tentang susunan, hubungan dan jumlah

anggota

BAB II
MAKSUD DAN TU.]UAN
Pasal 2
(1)

Maksud dari beasiswa pelajar bcrprcstasi untllk:
;r.

mcnghasilkan sutnbcr

dara manusia vang

mamptL

m.'*-Lijudkan visi dan misi pemb:rngunan;

narat)an UaBr priajal taiorr rrrairasrsuu
berprestasi untuk menerrpuh pcrrdidikan tulggi di luar

lr. nx'rluuKunE!
negeri; dan

c. menghasilkan sumbe!' daya manusia berkualitas dan
berjiwa nasionalisme yang mampu bersaing secara
jnlcrr:-,sional
(2t 'I'uju:rn beasiswa pelaiar berprestasi

untuk:

a. meningkatkan motivasi dan prestasi belaiar;dan

4

b. rneningkatkan akses dan kesempatan belaj:rr di
perguruan tinggi bagi peiajar calon tlairasiswa yang
,

\ t PU!!!>1

L!r!661

.u!4Lrrr!u\

EA- iii
BF]ASISWA PELAJAR BERPRESTASI
Pasal 3

pelajar berprestasi yang diberikan adalah beasiswa
hepur(l.r pelaj.ii y'ang be,-pr-csrasi akoticrrrii' p,atla jci-,-i;i.g,
terakhir pcDdidikan menengah.

(1) Reasiswa

c^^..-. .-

L---;...,.
nAlri-F 1.-rnre"t..i
-.1-l.L
^^-^*i'-^
akacit:rnik 1,ang trkan reilempuh pendjdikan tinggi di luar
negcri.
{3)

(4)

Beasiswa pelajar berprestasi akademik diberikan dalam
jangka waltu paling lanra 5 (lima) tahun kecuali untuk

f"t"nt,-,^r, pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada
avat 13) sesuai dengan ketentuan dan pedoman pemberian
beasislra yar]g diatur lebih larrjr;f dengan Peraturan Kepala
SKPD.

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 4

{l)

Penerima beasiswa pelajar berpresrasi harus memenuhi
persyaraLan sebagai benKut:

di Provinsi Bengkulu yang diLandai
jriiga., i(?j- ti.iii,/.itax l{:ii:; I':rlx.ii3:;
b. Pelajar yang memiliki prestasi akademik pada tingkat
a. WNI dan bukti domisili

Prr*rinsi Rclgkuirr;

c. pel:rj:rr calon mahasiswa memiiiki prestasi akzrclemik
scbagaimana dimaksud pada huruf b mendapatkan surat
kele,_aogan dari kepala sekola h;
d. terdaltar dan aktil sebagar peiajar seJak kelas X (sepuluh)
s:rrlpai derrgalr keias Xii (iur. ircia.-) .ii Provi,rsi Beiigkulu
yalrg ditandai dengan Kartu Peiajar dan disertai
kel erangan dari Kepala Sekolarh;
e. nrelarnpirkan rapor prestasi akadernik <1an ijazah jetjang
pendidikan menengah;

l. melampirkan lotokopi buku rekenlng ai{trl ocngan

nama
pemilik rekening yang sama d.ngan nama oeuerima
bcasiswa sesuai kartu idenritas diri;
g. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain baik
pernerirltah pusat dan dacrah, pcmcriniah negara lain
rn.llpr.rn s\.vesl? rlalar. .la- lrrar naseri. dil,rndri rlCnge,r
suiat pernyataan bermaterai cukup;dan

h.surat Keterangan yang menyatakan telah dilerima

ataLl
pela.iar
berpiestasi.
lulus seleksi calon pene|ima bcasiswa

di samping hanrs memenl-rhi Persyal'atan
sebagairrrana dirlaksud pada ayat (1) j tiga harus memenuhi
.,^-^ .ll,,'.,-^r',- .t ,r'''- ^',.L',1' .-,: ,-:i-n
,-,..'..,,

(2) Penerima beasiswa

un[!1ar Guberr)u-r clengttl) Pelleri]1la bcasiswa.

i3l

.lumlah penerima dan hesaran iumlah beasiswa untuk
pelajar berprestasi akademik disesttaikzrn dengan

kemarrrpuan keuarigan daeraii seb:rgaimaila dialokasikan
qllpn
- 'in -" Da^/1 ,^-,,- .1.,, A-l.ni. rr.,.,'ih ..]:
pemerintahan bidang pendidikan.
J ang menangani urusan
BAB V
SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA
Pasal
( 1)

.5

Untuk lebih efektilhya proses seleksi calon

penerima

r,easrs\,!i, sc(aIi, Llanspdlarl srsuai drttgatt pr rrrsrlr pr ir:sip
tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran, Gubernur
rnelakukan kerjasama dengan penyelenggara pendidikan

tinggi yang berkompeten.
\21

Kerjasama proses seleksi beasiswa pelajar berprestasi
sebagaim.ura tiirlaksuci patia nyat (1) ciiiuarrgi.arr ciaiarl

bentuk perjartjian kerjasama antara GLlbcllrur

dan

penyelenggara pendidikan tinggi vang ditunjrrk dengan
berpedoman pada peraturan perundanB-undangan yang
l)erlaku.
Pasal 6
(1)

Seleksi calon penerima beasiswa pelajar bcrprestasi
dilat<sanakan sebagar berikut:
a.

Seieksi pemberian beasiswa dilaksanakan
uarrJPJrJrr

uLrrija/r

yrlliJP

Ptrt,.,P

secara

LLlJd-

sasalran dan tepat alnggaritn;
h.

dalam melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa.
Pemedntan Provinsi Bengkrrlu memanlaatkan sistem
informasi dan komunikasi berbasis internel dan/atau

calon penerima beasiswa dapnt
dipcrbaharr-ri setiap tahunnya sesuai dengan

c. mekanisme seleksi

perkembangan dan kebutuhan.
{2}

Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa sebagaimana
uinrzrksuci pacia ayat qi) nrriarLri j 1tiga1 taira;rarr ;.r:Lu:
a. tahap pertama meliputi seleksi kelengkapan administrasi
,4no ,.t;t.1.r,1.,,
^t^h ^ih^L
pc:rdidikan tinggi yang dituniirk;
,..,1^n ,,pn^.i-^

n-h,,.t-,r.d.f.

-6t).

tahap kedua meliputi penilaian potensi akademik calon
pcnerima beasiswa oieh pilrak peityelengga.a pendidikan
+,^--i .,---

.1ir,'-i..1,

^^^

c. t.rhap ketiga meliputi penetapan calon penerima beasiswa.
ir/

Jcudaidiiiqiirr

r {-rrsrl!!l

Purlr

d.rr!

huruic ditetapkan dcngan Keputusan Gubernur.

i?/

BAB VI
PENYALURAN BEASISWA
Pasal 7

(l) Dana beasiswa pelajar berprestasi bersumber pada Anggaran
renoaparan citLn ircianja uacrair yang ciiaioxasikarr paoa
SKPD yang menangani urusan pemerintairan bidarrg
pendidikan.
{2t

Dana beasis\r,,a sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

dal biaya pendidikan termasuk
-^.'t\
I'enyaluran biaya persiapan sebagaimana dimaksud ayat (2)
diberikan sekalizus 1 (satul tahun kepada penerima
beasiswa setelah penetapan penerima beasiswa set)agaimana
dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) dan perjaljian beasist'a
rneliputi biaya persiapar-r
r-i.,--- Li.1,.^ th;--

(3)

.-r.-.,rimrnr

dimaL.rr/l

^ana

p.e.l

4 -\,-+ ta\ dir.r,'l.1.nc.ni

Penyaluran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat 12) kepada penerima beasiswa diberikan sekaligus pada
setiap awal tahun selama mengikuti pendidikan.
{s) Penyaluran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayal l{, meralul reKenrng oanK mrilK penerrma Deaslswd yang
<litun juk oleh pemberi beasiswa.
(41

BAB VII
PEMBATAI-AN BEASISWA
Pasal

R

Pemberian beasiswa pelajar berprestasi dibatalkan atau
oihcr)rikan apabila pener ima beasiswa:
a. dijatuhi hukuman pidana;
b. mengundurkan diri;
c- terbukti menggunakan narkoba;
d. meninggal dunia: dar
c. tidat dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan
jarrgka wairtu yaog ciiprr sl irrur xiur.
\2) Dana beasiswa pelajar berplestasi yang diberikan kepada
(1)

,aprprim,r

h.rt re .l;LpmhiliL!n

pencrima bcasiswa terbukti:

La-.,n,,

L.rs

I\ooroL

-n-t1il-

-7

-

a. memberikan keterangan yang tidak benar

atau
pelanggaral
yang
melakukan
administratif pada berkas

b.

disampaikan;dan
melalggar perjarjian yang telah ditandatangani.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Mei 2015
GUBERNUR BENGKULU,

ttd.
H.JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Mei 2015
Plt. SEKRSTARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.
H. SUMARDI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 27
Salinal sesr-:-ai densan aslinva
"
KEPALA 6r*0 n"uxuu,

ll

tnt
t1

t l,

M.IKHWAN. SH.. MH
Pembina Tk. I
NlP. 19690905 199403 1 001

