BEASISWA DHARMA DANA PARISADA
Angkatan VIII
BEASISWA Dharma Dana Parisada merupakan bantuan pendidikan dari
Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat kepada putra-putri Hindu yang
berprestasi di bidang akademik tetapi tidak memiliki biaya untuk
meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Beasiswa ini
merupakan komitment Parisada dalam rangka meningkatkan kualitas
sumber daya manusia Hindu.

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan langkah vital dan prioritas yang perlu terus
dilakukan. Apalagi fakta menunjukan pembangunan SDM Hindu masih jauh tertinggal dan belum begitu
optimal dalam pemanfaatan potensi sumber daya pada sektor riil.
Beasiswa Dharma Dana Parisada yang didanai oleh Badan Dharma Dana Nasional (BDDN) sebagai
badan resmi Parisada Pusat direalisasikan untuk mewujudkan cita-cita putera-puteri Hindu yang
berprestasi, namun tidak memiliki kecukupan biaya untuk meraih gelar Sarjana (S1) maupun Master
(S2) semua jurusan di berbagai Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, seperti : UI, UGM, ITB, ITS,
IPB, Unud dll.
Adapun persyaratan dan prosedur pengajuan beasiswa sebagai berikut:

Kriteria dan Persyaratan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beragama Hindu.
Terdaftar disalah satu Perguruan Tinggi ternama di Indonesia.
Nilai IPK minimum 3,30 (skala 4).
Mengalami kesulitan dalam finansial.
Memiliki kepedulian dan komitmen untuk memajukan Hindu Nusantara.
Aktif dalam organisasi bernafaskan Hindu (tingkat nasional dan atau kampus).
Tidak sedang terikat dalam Program Beasiswa lain dari Perguruan Tinggi Negeri,
Perguruan Tinggi Swasta atau lembaga-lembaga lain yang memberikan beasiswa.
8. Mengisi formulir yang telah disediakan.
9. Menyerahkan berkas-berkas sebagai berikut:
a. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku;
b. Surat permohonan dari orang tua atau wali dengan menerangkan alasan pengajuan
beasiswa;
c. Surat keterangan tidak mampu dan RT/ RW diketahui oleh Lurah/ Kepala Desa
setempat; diutamakan yang memiliki Kartu Gakin;
d. Surat rekomendasi dari organisasi bernafaskan Hindu (tingkat nasional maupun
kampus).
e. Surat rekomendasi dari Parisada setempat.
f. Slip gaji orang tua (ayah dan ibu, atau wali) yang bekerja di sektor formal, atau surat
keterangan penghasilan total dan RT/ RW yang diketahui lurah/ kepala desa setempat
bagi yang bekerja di sektor informal;

Foto kopi rekening listrik rumah/ tempat tinggal orang tua/ wali tiga bulan terakhir;
Foto kopi rekening telepon rumah/ tempat tinggal orang tua/ wali tiga bulan terakhir;
Foto kopi kartu keluarga dan KTP orang tua/ wali yang masih berlaku;
Foto kopi ijasah dan raport SD, SMP dan SMA atau sederajat dan kartu hasil studi
(KHS) transkrip yang dilegalisir;
k. Foto kopi sertifikat prestasi di bidang akademik.
l. Pas foto berwarna 4 x 6 cm tiga lembar (enam bulan terakhir).
10. Menandatangani Surat Pernyataan setelah dinyatakan lulus seleksi.
g.
h.
i.
j.

Prosedur Pengajuan
1.

Peserta mengajukan surat permohonan yang ditujukan ke alamat:
Kepada Yth,
Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Pusat
u.p. Badan Dharma Dana Parisada
Jl. Anggek Nelly Murni Blok A No. 3 Slipi, Jakarta Barat 11480
Telp. (021) 5330414 Fax. (021) 5485181

2.

Pengajuan diterima paling lambat 31 Juni 2019

3.

Parisada Pusat akan melakukan seleksi dan mengecek kebenaran persyaratan yang disampaikan.

4.

Parisada Pusat akan menghubungi peserta untuk seleksi lebih lanjut.

Untuk informasi lebih lanjut
Website : www.dharmadana.id
IG
: @dharmadana.id
WA
: 0813 84 90 8000
Email : dharmadanaparisad@gmail.com; info@dharmadana.id

