
 

Program Jalur Beasiswa Pemprov 2020 

Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/SMK) 

Tahun Ajaran 2020/2021 

 
Pemerintah Provinsi Riau akan menyalurkan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada para calon 
mahasiswa. Program beasiswa ini menjaring siswa/siswi terbaik di Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan untuk menjadi calon mahasiswa di Politeknik Caltex 
Riau (PCR) dengan beasiswa pemerintah. Pada tahun ajaran 2020/2021, Politeknik Caltex Riau 
menawarkan Program Sarjana Sains Terapan (D4) dengan 5 (Lima) program studi yang termasuk ke dalam 
program beasiswa pemerintah.  

 
PERSYARATAN : 

1. Siswa kelas XII SMA/MA yang akan lulus tahun 2020 atau Lulusan tahun 2019.  
2. Usia maksimum 21 (dua puluh satu) tahun. 
3. Mengisi formulir pendaftaran Beasiswa Pemprov 2020 yang terlampir (formulir dapat digandakan 

sesuai kebutuhan).  
4. Berasal dari keluarga kurang mampu/ dari keluarga miskin yang ada di dalam Provinsi Riau dengan 

kriteria : 

• Surat keterangan gaji/ pendapatan kedua orang tua (minimal pendapatan gaji kotor gabungan 

kedua orang tua (suami - istri) setinggi-tingginya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau 

pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah keluarga maksimal Rp 750.000 (tujuh 

ratus lima puluh ribu rupiah). 

5. Melampirkan bukti sebagai berikut : 

• Surat keterangan miskin dari kelurahan/penerima Kartu Indonesia Pintar/ Kartu Indonesia 

Sehat/sejenisnya. 

• Photo rumah tampak depan, samping, belakang 

• Bukti pembayaran rekening listrik 

• Bukti pembayaran telepon rumah 

• Bukti pembayaran PBB (bila ada) 

• Bukti lainnya yang mendukung 

6. Nilai rapor rata-rata minimum 8 atau nilai per mata pelajaran minimum 7.5 

7. Prestasi minimum tingkat kota/kabupaten 

8. Semua berkas persyaratan dikirim dalam bentuk hard file ke kampus Politeknik Caltex Riau (Jl. 

Umbansari No. 1, Rumbai, Pekanbaru-28265) 

KETENTUAN : 
1. Pendaftaran Program Jalur Beasiswa Pemerintah Provinsi Riau 2020 dibuka dari tanggal 24 Juni 

2020 s/d 8 Juli 2020. 
2. Berkas pengajuan ditunggu paling lambat cap pos tanggal 8 Juli 2020. 
3. Berkas pengajuan Program Jalur Beasiswa Pemerintah Provinsi Riau 2020 diserahkan dalam bentuk 

soft file yang disimpan dalam CD dan dokumen/hard copy. 
4. Hal-hal yang perlu dikonfirmasikan dapat menghubungi Panitia PMB : 0811 758 0101 pada jam 

kerja (Senin – Jumat, 08.00 – 15.00 WIB). 



 
 

Pilihan Program Pendidikan yang ditawarkan untuk Jurusan IPA atau IPS: 

 

Jurusan Program Pendidikan 
Sarjana Sains Terapan (D4) 

IPA •  Teknik Elektronika Telekomunikasi 

•  Teknik Informatika  

•  Sistem Informasi  

•  Teknik Mesin 

•  Teknik Listrik (Teknik Kendali Listrik) 

IPS •  Sistem Informasi  

*Untuk yang Buta Warna sebaiknya tidak memilih Program Studi bidang Teknik 

 

 

                Alamat Pengiriman Berkas : 

 
Panitia PMB Politeknik Caltex Riau 
Jl. Umban Sari/Patin No. 1 Rumbai 

Pekanbaru – Riau 28265 
Panitia PMB : 0811 758 0101 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK 

 

 Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

  Nama   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

  Tempat/ Tgl. Lahir : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

 Alamat    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Diterima Prodi D4       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Pada Perguruan Tinggi   : Politeknik Caltex Riau 

       

  Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Saya siap mengikuti proses seleksi beasiswa dari Pemprov Riau dan menyerahkan keputusan 

seleksi beasiswa sesuai dengan ketentuan dan aturan dari Pemprov Riau. 
 

2. Saya tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/lembaga lain. Apabila dikemudian hari 
ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku serta mengembalikan beasiswa yang sudah diterima ke Pemprov 
Riau.  
  

3. Saya akan menjaga nama baik Pemprov Riau dengan belajar bersungguh-sungguh dan 
berusaha secepat mungkin untuk menyelesaikan pendidikan pada Politeknik Caltex Riau 

 

4. Apabila Saya melanggar peraturan dan ketentuan ataupun etika/ norma yang berlaku, maka 
Saya bersedia dikeluarkan dari Politeknik Caltex Riau atau dihentikan beasiswa oleh 
Pemerintah Daerah Provinsi Riau. 

 

5. Apabila tahun berikutnya Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Saya dibawah 3,00 maka biaya 
Pendidikan akan ditanggung oleh Orangtua/wali 

 

6. Apabila pendidikan saya tidak selesai sampai semester 8 (D4) maka biaya pendidikan 
selanjutnya akan ditanggung oleh orangtua/wali. 

 

7. Saya siap apabila anggaran untuk beasiswa mahasiswa tidak tersedia, yang dikarenakan 
adanya rasionalisasi/ pengurangan pagu anggaran beasiswa di Pemprov Riau serta peraturan 
dan ketentuan yang berlaku. 

 

8. Saya siap untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemprov Riau sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

 

9. Saya tidak terlibat dalam organisasi atau aktifitas terlarang yang anti pancasila dan NKRI. 
 

10. Seluruh data yang saya berikan ke Pemprov Riau adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

 
Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. 
 

 

 Menyetujui,                       Yang menyatakan, 

Orangtua/ wali.                 Pemohon beasiswa. 

  

                   

           

                                                                                            Materai 6000 

 

 _____________________                                   _____________________       

 

 

 



SURAT PERNYATAAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama    : 

Tempat/ Tgl. Lahir  : 

Alamat    : 

Prodi/Perguruan Tinggi  : 

Nomor Induk Mahasiswa : 

 

Dengan ini menyatakan, bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari instansi/Lembaga lain. Apabila 

dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, Saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mengembalikan beasiswa yang sudah diterima ke Pemprov Riau. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. 

 

 

Pekanbaru, …………….,2020 

Yang membuat pernyataan 

 

 

Materai 6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pekanbaru,……….…….,  2020 

 

 
 
 
 
 
 
Perihal      : Pengajuan Beasiswa Bidikmisi 
Pemprov Riau Angkatan 2020 D4 

 

Kepada Yth.  Gubernur Riau 
c.q. Kepala Dinas Pendidikan 

                      di- 
                          Pekanbaru 
 

  
 

Sehubungan dengan adanya kesempatan pengajuan Beasiswa Bidikmisi 

Pemprov Riau Bagi Angkatan 2020 D4 Politeknik Caltex Riau, dengan ini saya 

bermaksud menyampaikan permohonan pengajuan beasiswa tersebut dengan 

melampirkan kelengkapan sebagai berikut: 

 

1. Surat keterangan gaji/pendapatan orang tua 

2. Surat Keterangan miskin dari kelurahan/KIP 

3. Foto Rumah tampak depan-samping-belakang 

4. Bukti Pembayaran Rekening Listrik 

5. Fotocopy Ijazah SD,SMP,SMA/Sederajat 

6. FC KTP, KTP Orang tua dan KK 

7. Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa dari pihak lain 

8. Surat Pertanggungjawaban mutlak 

9. Surat Keterangan Aktif Kuliah dan FC KTM 

10. Transkrip Nilai 

 

Demikian permohonan pengajuan beasiswa ini saya buat. Atas 

perhatiannya saya ucapkan terimakasih. 

 

 

 

   Calon mahasiswa, 

 

 

 

(…………………………) 


