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INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PENGUMUMAN
PERPANJANGAAI PENERIMAAN MATTASISVA BARU

PESERTA BEASISWA KUALIFIKASI S.2 GURU PAI PADA
SEKOI*AH CALON PENGAWAS/PENGAVAS PAI PADA SEKOLAH TAHTIN 2015

Nomo t ln.04 / lll / H'Is.d'0t / 7 M / Zlts

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasatkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor Dt.
I.II/3/EINI.01/1587 /2015 , Tanggal2l September 2015, tentang pedhal peny.lenggatan bantuan
beasiswa S-2 Gusu PAI Calon Pengaszas @.t") Tahun 2015, dengan ini kami sampaikan
Perpanjangan Penerimaan Mahasiswa Baru Peserta Beasiswa Kualifikasi S-2 Guru pai pada
Sekolah Calon Pengawas/Penga\r/as PAI pada Sekolah Tahun 2015

Sehubungan dengan hal itu, kembali kami sampaikan bahwa

l. Masa Pendaftaran

Pendaftaran dipelpanjang sampai tanggal 0Z Oktober 20lS

2. Percyaratan Pendaftaran Pesefta

Persyaratan pendaftaran peserta program beasiswa tersebut adalah:

". 94"}PTerta adalah PNS Guru PAI pada Sekolah Calon Pengawas/ Pengawas PAI pada
Sekolah (bukan pada madrasah);

b. Mengisi formulir pendaftaran;
c. Berusia maksimal 37 ahun pada saat pendaftaran. Bagi guru PAI yang bertugas di daerah

tertiaggal, teduar da+ terdepan (3T) usia pa!6irnaf 42 :urhuq;
d. Melampirkan salinan ijazah terakhir dan dilegalisasi oleh pihak berwenang2 (dua) lembar;
e. Melampirkan salinan transkrip nilai S-1 Program Studi Pendidikan Agama islam (IpK

minimal 2,75) dan dilegaliqasi oleh pihak yang berwenang 2 (dua) lembar;
f. Melampirkan salinan SK kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang

berwenang 2 (dua) lembar;
g. Memiliki pengalaman menpjar minimum 4 (empat) tahun;
h. Melampirkan pas photo berwama ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lemba4
i. Melampirkan salinan I(TP sebanyak 2 (dua) lembaq
j. Melampirkan Surat Fersetujuan dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Kepala Kemenag

(guru yang diangkat oleh Kementerian Agama), dan oleh Kepala Dinas pendidikan
setempat (guru yang diangkat oleh Dinas pendidikan);

k. Melampirkan Surat Persetujuan dari Kepala Kementerian Agama kab/kota bagi pengawas
PAI.

l. Membuat surat pernyataan menyelesaikan studi selama 2 tahun dan bersedia tidak
mengundurkan did di atas materai 6000.

Alamat: Jalan A. YaniKm.4, s retp.0s11-3250901 Fax.0s11-3264143



3. Prosedur Pendaftatan

a' Seluruh pers,varatan tersebut disusun sesuai urutan di atas dan dikirim ke alamat pO ROX
018 Banjarmasin.

b' C'aion pesefta dapat puia rnendaftat rnelalui email dengan menrindai (scar1 ber.w.ama
seluruh pe$yaratan tln digabung menjacli satu fi.le ,ialam format pclf '4engan 

urutari
sebagaimana disebut diatas. Hasil pindai (scan) tersebur dikirim sebag; hmpiran ke alamat
cmail
be asiswas2 @.iain- antas ari. ac.id
dengan subject.nama calon pesefte.

c. I'eisi'zratan asii harus diserahkan kepada panitia sebelum ujian. Seluruh berkas menjadr
milik panitia dan tidak dikembalikan.

4. Seleksi Aiministrasi dan Tes Tulis

Berkas Pe.rsyaratan yang mef,nenulri syarat administrasi diumr-rmkan tang,al 09 Oft*o$er 2015
melalui htry:/ /iain-arrtasad.ac.id dan seleksi terruli.s clilaksanakan t^"ggli 12 oktobet 2015

Pedoman program ini dapat dirrnchrh pada a.lamat http:/ /i&.ia.in-antasari.a c.ir1/1a02/

Informasi t:fllang program banruan beasiswa ini dapar menghubungi Dr. Hj. Salamah, N{. pd.
r,lolrlor l-rarrdphone 087257327937 rtau Dr. ,\lunad Juhaid! Srtg. tvi.fa. f. ,.orrro, hairdp6o'c
48125015213 pada iam ke.r1'a.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Banjarrnasin, 21 September 2015
Wassalam

19621112 198903 i 004


