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Sosialisasi Program Beasiswa Martabe Prestasi PPB

Tingkat SMA/Sederajat dan Perguruan 
Tinggi/Universitas

TA 2021/2022

Bersama Membangun Asa Wujudkan Mimpi



Tujuan Martabe Prestasi adalah untuk meningkatkan akses dan mutu kualitas SDM di BT dan MBT

MARTABE PRESTASI merupakan salah satu Program Pendidikan yang diberikan oleh PT Agincourt Resources 
dengan menyediakan beasiswa dan penghargaan prestasi terhadap putra-putri terbaik yang berasal dari

Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan Muara Batangtoru. Dan juga salah satu perwujudtan kepedulian terhadap
keluarga yang tidak mampu tetapi memiliki prestasi dan semangat menempuh pendidikan yang lebih baik. 



Penghargaan Prestasi Akademis Khusus untuk Tingkat SD 
dan SMP Sederajat.

Penghargaan Prestasi Berkelanjutan Tingkat SMA/SMK 
Sederajat dan Universitas2
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1. Siswa aktif dan berasal dari keluarga tidak mampu berasal dari

Kecamatan Batang Toru dan Muara Batang Toru;

2. Berprestasi 10 peringkat teratas di kelas dengan nilai rata-rata

rapor adalah 8,0 (skala 10,0) minimal pada 2 semester terakhir

berturut-turut;

3. Bagi peserta yang duduk ditahun pertama SMA/Sederajat,

minimum nilai rata-rata rapor kelas IX atau kelas 3

SMP/Sederajat adalah 8,0 (skala 10,0).

4. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari

pihak manapun.

5. Pendaftaran dilakukan secara online pada link

http://gg.gg/Martabe-Prestasi_PPB_Tingkat_SMA
6. Manfaat berupa tunjangan biaya pendidikan sebesar Rp.

3.000.000/tahun sampai kelas XII (dua belas);

7. Program magang di perusahaan sesuai kebutuhan.

http://gg.gg/Martabe-Prestasi_PPB_Tingkat_SMA


1. Calon/Mahasiswa aktif dan berasal dari keluarga tidak mampu berasal dari Kecamatan Batang Toru dan Muara

Batang Toru;

2. Bagi mereka yang duduk ditahun pertama perguruan tinggi, minimum nilai rata-rata rapor kelas XII atau kelas 3

SMA/Sederajat adalah 8,0 (skala 10,0);

3. Mahasiswa berprestasi dengan minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah 3,25 (skala 4,0) dari perguruan

tinggi/lembaga pendidikan di wilayah Tapanuli Bagian Selatan;

4. Mahasiswa berprestasi dengan minimum IPK adalah 3,0 (skala 4,0) dari perguruan tinggi negeri di Indonesia;

5. Tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari pihak manapun.

6. Pendaftaran dilakukan secara online pada link http://gg.gg/Martabe-Pretasi_PPB_Tingkat-Universitas
• Rp. 6.000.000/tahun bagi mahasiswa D3 di lembaga pendidikan negeri & swasta di wilayah Tabagsel, sampai

semester ke-6 (enam);
• Rp. 6.000.000/tahun bagi mahasiswa S1 di Perguruan Tinggi negeri & swasta di wilayah Tabagsel, sampai

semester ke-8 (delapan);
• Rp. 12.000.000/tahun bagi mahasiswa D3 di Lembaga Pendidikan Negeri di luar wilayah Tabagsel, sampai

semester ke-6 (enam);
• Rp. 12.000.000/tahun bagi mahasiswa S1 di Perguruan Tinggi Negeri di luar wilayah Tabagsel, sampai

semester ke-8 (delapan).
7. Program magang di perusahaan sesuai kebutuhan.

http://gg.gg/Martabe-Pretasi_PPB_Tingkat-Universitas


22 Maret - 22 Mei 2021Pendaftaran Online

Verifikasi Dokumen 01 – 15 Juni 2021

Seleksi
dan Wawancara

16 – 30 Juni 2021

Pengumuman 20 Juli 2021

27 Juli 2021



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Fotokopi Kartu Tanda Pelajar bagi siswa SMA/Sederajat dan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) bagi mahasiswa

atau dengan Surat Keterangan sekolah/kampus yang menerangkan pelamar terdaftar dan masih aktif di
sekolah/perguruan tinggi tersebut;

3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi KTP orangtua (Bapak/Ibu);
5. Pasfoto berwarna terakhir ukuran 3x4 (1 lembar);
6. Fotokopi rapor sekolah yang dilegalisir bagi pendaftar tingkat SMA/Sederajat. Juga bagi pendaftar tingkat

diploma/perguruan tinggi yang baru memulai perkuliahan tahun pertama atau belum memiliki IPK.
7. Legalisir fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) bagi pendaftar tingkat diploma/perguruan tinggi yang

memulai perkuliahan tahun pertama;
8. Legalisir fotokopi transkrip Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) bagi pelamar tingkat diploma/perguruan tinggi

yang bukan mahasiswa tahun pertama;
9. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa

dari pihak manapun;
10. Surat keterangan domisili dari Kepala Desa/ Lurah setempat dan menerangkan bahwa pendaftar berasal dari

keluarga pra-sejahtera;
11. Surat Keterangan keaktifan, perlilaku dan komitmen belajar si pendaftar dari kepala sekolah tingkat

SMA/sederajat keaktifan;
12. Surat keterangan dari Kampus mengenai status kemahasiswaan pendaftar;
13. Tulisan essay yang bercerita mengenai kelayakannya merima Martabe Prestasi ( 500 kata).



1. Tanpa izin resmi dari Komite Martabe Prestasi, penerima beasiswa tidak boleh:
2. Berhenti/Cuti dari masa Perkuliahan;
3. Berganti jurusan/bidang studi/ kampus;
4. Penerima beasiswa wajib menjaga nilai akademisnya selama masa penerimaan beasiswa;
5. Jika nilai akademis turun pada semester pertama setelah menerima beasiswa, penerima beasiswa harus

memperbaiki nilai akademisnya pada semester berikutnya;
6. Penurunan nilai akademis dua semester berturut-turut akan menyebabkan program beasiswa dihentikan dan

penerima beasiswa tidak dapat mengajukan aplikasi pada tahun-tahun berikutnya;
7. Penurunan nilai akademis hanya dapat dimaklumi maksimum dua kali selama periode penerimaan beasiswa
8. Beasiswa akan ditransfer ke nomor rekening penerima beasiswa dalam dua tahap, sebelum memasuki semester

genap dan semester ganjil; Setiap akhir semester, penerima beasiswa harus mengisi formulir pembayaran
disertai fotokopi rapor/transkrip nilai pada semester tersebut yang dilegalisir;

9. Beasiswa akan diberhentikan/dibatalkan apabila:
10.Ditemukan informasi/data/dokumen yang tidak tepat (palsu);
11.Penerima beasiswa meninggal dunia;
12.Penerima beasiswa gagal mencapai nilai akademis yang ditentukan sebanyak dua semester berturut-turut;
13.Penerima beasiswa mengalami penurunan nilai akademis lebih dari dua kali;
14.Penerima beasiswa tidak dapat meneruskan pendidikan disebabkan kondisi kesehatan atau lainnya;
15.Penerima beasiswa memiliki perkara hukum (dipenjara);
16.Penerima beasiswa memiliki kasus yang menyebabkan dikeluarkan dari sekolah;
17.Perusahaan menghadapi krisis dan tidak mampu melanjutkan program Martabe Prestasi.



Jika ada hal yang perlu ditanyakan dapat
menghubungi:
1. Yayan Nuryawan  CP : 0812 6308 3162

2. Laung Lubis   CP : 0813 7003 8191
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