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• Calon lulusan sekolah menengah atas pada tahun ajaran 2009 (bidang studi IPA untuk fakultas Sains
dan Teknik).

• Berasal dari keluarga yang tak mampu secara ekonomi (penghasilan kedua orangtua di bawah Upah
Minimum Regional setempat)

• Memiliki prestasi akademik yang sangat baik.
• Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah (lebih diutamakan yang memiliki bakat memimpin)
• Mendapat rekomendasi dari kepala sekolah
• Bersedia mengikuti ujian penerimaan yang dilakukan ITB

Bidang Studi yang Dapat Dipilih

Fakultas/Sekolah yang dipilih oleh calon penerima beasiswa adalah sbb:

• Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), 
• Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL), 
• Fakultas Teknologi Industri (FTI), 
• Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), 
• Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD),
• Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM), 
• Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), 
• Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), 
• Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), 
• Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), 
• Sekolah Farmasi (SF), 
• Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM).

Cara Mendaftar
Kirimkan berkas formulir pendaftaran (pada halaman terakhir leaflet ini, boleh di-fotocopy) dengan
dilengkapi dokumen sbb:

• Fotocopy halaman depan rapor SMA dan halaman-halaman nilai (dari semester I hingga V) yang telah
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dilegalisir pihak sekolah
• Surat keterangan berasal dari keluarga yang secara ekonomi tak mampu dengan ditandatangani Ketua

RT/RW (Yang dimaksud keluarga yang secara ekonomi tak mampu adalah penghasilan kedua
orangtua per bulannya di bawah atau sama dengan Upah Minimum Regional setempat. Kami akan>
melakukan survey lapangan secara random untuk mengetahui kondisi keluarga calon mahasiswa)

• Surat dukungan/referensi dari kepala sekolah
• Tulisan 1 halaman kertas A4 (boleh diketik atau tulis tangan) yang menjelaskan mengapa pendaftar

ingin mengikuti program "ITB Untuk Semua"
• Tulisan 1 halaman kertas A4 (boleh diketik atau tulis tangan) yang menggambarkan kondisi keluarga

pendaftar [Misalnya, menceritakan pekerjaan orang tua, kegiatan pendaftar di luar sekolah, kondisi
masing-masing anggota keluarga, dsb]

Berkas pendaftaran lengkap dimasukkan amplop coklat berukuran besar dan dikirim ke:
Panitia Penerimaan Beasiswa "ITB Untuk Semua"
Direktorat Pendidikan ITB
u.p. Kasubdit Penjaringan Mahasiswa/Ketua Lembaga TPB
Gd. CCAR ITB Lt.4
Jl. Tamansari 64 Bandung
Berkas paling lambat dikirimkan pada 20 April 2009 (cap pos)
Ujian Penerimaan
Panitia seleksi tahap awal program "ITB Untuk Semua" akan melakukan penilaian berdasarkan
berkas yang masuk. Penilaian meliputi:

• Kemampuan akademik
• Motivasi (dilihat dari tulisan mengapa pendaftar ingin mengikuti program "ITB Untuk Semua")
• Kondisi keluarga (dilihat dari tulisan kondisi keluarga pendaftar)
• Pengujian kebenaran data yang diberikan kepada pihak sekolah

Dari hasil penilaian tersebut, panitia tahap awal akan memanggil (melalui surat) calon-calon potensial untuk
mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM) jalur PMBP terpusat dan wawancara di kampus ITB di Bandung.
Seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama ujian akan disediakan oleh ITB. Ujian ini akan berlangsung
pada 29 Mei- 31 Mei 2009.
Panitia akan mengumumkan penerima beasiswa (hanya calon potensial, yang diterima yang akan dikirimi
surat) pada pertengahan bulan Juni 2009. Penerima beasiswa akan berkumpul kembali di Bandung pada
akhir bulan Juni 2009 untuk mengikuti program penyesuaian diri.
Pada bulan Agustus 2009, penerima beasiswa "ITB Untuk Semua" mulai mengikuti perkuliahan di ITB.

Download Formulir pendaftaran

Persyaratan Untuk Mengajukan Lamaran, berupa :

• Fotocopy halaman depan rapor SMA dan halaman-halaman nilai (dari semester I s.d. semester V) yang
telah dilegalisasi sekolah

• Surat keterangan berasal dari keluarga yang secara ekonomi tak mampu dengan ditandatangani Ketua
RT/RW, berupa :
º Surat Keterangan Penghasilan atas nama kedua Orang Tua calon peserta PMBP-ITB
º Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW atas nama kedua Orang Tua calon peserta PMBP-ITB

• Surat dukungan/referensi dari kepala sekolah
• Tulisan 1 halaman kertas HVS (boleh diketik atau tulis tangan) yang menjelaskan mengapa pendaftar

ingin mengikuti program "ITB Untuk Semua
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http://usm.itb.ac.id/publik/Beasiswa/semua/Formulir.pdf


• Tulisan 1 halaman kertas HVS (boleh diketik atau tulis tangan) yang menggambarkan kondisi keluarga
pendaftar [misalnya menceritakan pekerjaan orang tua, kegiatan pendaftar di luar bersekolah, kondisi
masing-masing anggota keluarga, dsb] 
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