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SEKOTAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

(STKIP } PGRI BANGKALAN
Badan Penyelenggara: YpLP-PT PGRI Bangkalan

{Berdasalkan sKMenl(umHam No.AHu.3296-AH.01.()4rahun 2010 tgl,10{-2010}
Jl. Soekarno Hatta No.52Telp./Fax. (031) 3092325 Bangkalan 69116

website: wv,w.stkippgri-bkl-ac.id Email: stkipgr;bkl@yahoo.com

Nomor : 844D3/F,^r'/2018
Lamp :1 bundel
Hal : Usulan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Tahun 2018

Kepada Yth. Saudara./i

Calon Mahasiswa Baru STKIP PGRI Bangkalan
Tahun akademik 201 8/20 I 9

23 Juli 2018

Menindaklanjuti Surat Seketaris Pelaksanan Koordinator Kopertis Wilayah Vll Jawa Timur
Nomor: 0891/K7/KM/2018 tentang penetapan kuota bantuan biaya pendidikan Bidikmisi
Tahun 2018 bagi Calon Mahasiswa Baru Tahun 2018 untuk program studi di bawah ini:

1. Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaxaan (PPKi)
2. Pendidikan Ekonomi
3. Perdidikan Bahasa dan Sastra Indoaesia
4. Pendidikan Bahasa Inggris

maka kami memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa baru untuk mengusulkan bantuan

biaya pendidikan Bidikmisi Tahun 2Ol8 delgan metengkapi berkas Pe$yaratan sebagaimana

terlarnpir.

Pendaffaran bantuar biaya peadidikan bidikmisi dapat dilakukan secara online melalui
sekolah masing-masing di laman http://bidikmislbelmawa.ristekdikti.go.id. atau mendaftar

secara oft'line di Bagian Administasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK) STKIP PGRI
Baogkalan Jl. Soekamo-Hatta No. 52 Bangkalan dengan melengkapi berkas persyaratan

terlampir. Batas pendaftarar bantuan biaya pendidikan bidikmisi paling lambat tanggal 15

Agustus 20 I 8 pukul 1 5.00 WIB.

Demikiaq atas pelhatian dan kerjasama ya[g baik kami mengucapkan terima kasih.

Kepala BAAK

=sd
Tera Athena, M.Pd
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PERSYARATAN BEASISWA BIDIKI\flSI TAIIUN 2018
STKIP PGRI BANGKALAN

Persyaratan Umum
1. Siswa SMA/SMK/MAMAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada

tahun 20 1 8 atau 201 7;
2. Belum pemah ditetapkan sebagai pensrima Bidikmisi di perguruan tinggi;
3. Usia paling tinggi pada saat diterima di perguruan tinggi adalah 2l tahun;
4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:

a. Siswa penerima Kaftu Indonesia Pintar (KIP)^krtu Indonesia Sehat (KlS) atau

sejenisnya;
b. Pendapatan kotor olang tua/wali gabungan (suami + istri) setinggi-tingginya

Rp4.000.000,00 (Empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang

tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 (Tujuh ratus

lima puluh ribu rupiah)
5. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S I (Strata 1) atau Diploma 4;

6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari
Kepala Sekolah;

Persyaratatr Khusus
Siswa yang mendaftar melengkapi berkas sebagai beril-ut:
a. Berkas yang dilengkapi oleh mahasiswa baru lulusan tahun 2018

1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran Bidikmisi yang telah diisi dilengkapi
dengan pasfoto berwama ukuran 3x4 sebanyak 3 lemba4
Su.at ketemngan lulus dari Kepala Sekolah;
Fotocopy rapor semester I (satu) s-d 6 (enam) yang dilegalisir oLeh Kepala
Sekolah:

4. Fotocopy Ijazah temk:hir yang dilegalisi oleh Kepala Sekolah;
5. Fotocopy nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
6. Surat keteEngan tentang Festasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukmg

prestasi lain di bidang ekstra kurikuler yang disahkan (dilegalisasi) oleh Kepala
Sekolah;

7. Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM); arau sejenis jika
ada:,

8. Bagi yang betum memenuhi syarat butir (7) di atas, maka harus membawa Swat
keterangan penghasilan oranglurwali atau sumt keterangan tidak mampu yang
dapat dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala Des44(epala
Dusur./instaDsi tempat omng tua bekerja,/tokoh masyarakat;

9. Fotocopy karhr keluarga atau sunt keterangan tentang susunan keluarga;
10. Fotocopy rekening listrik bulan terakhir (apabila ada alirarrr listrik) dan atau bukti

pembararar PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang dalwalinya;
11. Pas Foto bersama keluarga, foto rumah tampak depan, dan foto ruang keluarga

masing-masing ukuran 3R sebanyak 1 lembar.
b. Berkas yang dilengkapi oleh mahasiswa baru tulusan tahun 2017

1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran Bidikmisi yang telah diisi dilerykapi
dengan pasfoto berwama ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar;

2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
3. Fotocopy mpor semesto I (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala

Sekolahl
4. Fotocopy Ijazah terakhir yaag dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
5. Fotocopy nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;
6. Surat keterangan tentang F€stasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung

prestasi lain di bidang ekstra kurikuler yang disahkan (dilegalisasi) oleh Kepala
Sekolah;

7. Kartu Indonesia Pintar (KtP) atau Beasiswa Siswa Miskin @SM); alau sejenisjika
aAa;

8. Bagt yang belum mernenuhi syarat butir (7) di atas, maka harus membawa Swat
keterangan penghasilan oranghu/wali atau suat ketem[ga[ tidak mampu yang

2.
3-



D.

dapat dibuktikan kebenararmya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kepala

Dusur/instansi tempat orang tua bekeda/tokoh masyarakat;

9. Fotocopy kartu keluarga atau surat keteranga[ tentang susunan keluarga;

10. Fotocopy rekening listrik bulan terakhir (apabila ada atirarn listrik) dan atau bukti
p€mbayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayamn) dari omng turwalinyaj

11- Pas Foto bersama keluarga, foto rumah tampak depan, dan foto ruang keluarga

masing-masing ukuran 3R sebanyak 1 lembar.

Penetapan
Penetapan pererima beasiswa Bidikmisi dilakukan melalui tatacara sebagai berikut:

1. Perguruan tinggi dapat melalcukan koordinasi dengan PTN ,4TS lain dad asal daerah

pendaft ar unhrk melaL:ukan visitasi/verifikasi;
2. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan atau memiliki KIP dar sejenisnya dapat

dikecualikan dalam proses verifikasi kelayakan ekonomi. Namun, jika di

kemudian hari ditemukan temyata tidak layak dapat dikenai sanksi; Sesuai

pengumuman hasil seleksi Mandiri , maka calon mahasiswa melal<ukan daftar

ulang di perguruan linggi masing-masilg:
3. Perguruan Tinggi melakukan pencalonan metalui SM BIDIKMISI untuk

pelamar Bidikmisi yang telah mendaftar ulang.

4. Pirnpinart pergunran tinggi meDerbitkan Surat Keputusan tent"Jrg Pe,etapaD

Penerima Bidikmisi ulltuk mahasiswa yarlg telah melalcukan daftar ulang;

5. Perguruan tinggi melakukan penetapan caton menggunakan fasilitas SIM Bidikmisi;
6. Surat Keputusan dimaksud dikirimkan ke Diljen Betmawa da]l dilaPo*an ke

SIM Bidikmisi.

Pemutusan dan pemberhentian beasiswa
Pemberian Beasiswa Bidikmisi dihentikan apabila mahasiswa :

1. Lulus
2. Cuti
3. Meninggal Dunia
4. Mengundurkan diri/dikeluarkan sebagai mahasiswa dari perguruan tinggi
5. Non aktif
6. Tidak memenuhi kewajiban yang tertuang di MOU
7- Diberhentikan sebagai penerima bidikmisi karena metanggar ketentuan bidikmisi

perguruan tinggi

Bangkalan, 23 Juli 2018
Kepala BAAK

<d
Tera Athena, M.Pd
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?. PRESTASI SISWA 3 TAHI]N TIiRAKHIR

Pencapaian/HasilNama Kegialan

l Isikan nanu k.-q1amn

[2] isikan keiastegiatanrlomba. berupa ind,vrduallcrup/Lainnya

[3] isikd tngkat liegiatan. Krbryaren, Kora.lropinsi. NasioDal. Regional. n enrlsional

l4l Isikan rahxn kesinlannya

i5l Isikan hasil pencapaim,juara 1/2/3

Paraf
Ledbar R ekomcnddi Bidikmlsi Unrul Sckolah frl?rftelno$d r$tek{iki go ilhidik iti)



3. HASIL UJIAN NASIONAL SEKOLAH

Tahun

tll

Kelas 1PA[2] Kehs IPS[2] Kelas Bahasa[2] Kelas SMloAgamal2l

Rata Rata

Nilai UN

t3l

Jumlah

Mata
Pelajamn

IPA

Rata Rata
Nilai LN

i3l

Jumiah

Mata

Pelajaran
IPS

Rata Rata

Nilai l,rN

pl

Jumlah

Mata
Pelajaran

Bahasa

Rata Rata

Nilai UN

t3l

Jumlah

Mata
Pelajaran

sMx

c.2016 D, E. _,_ F.,

G 2015 H _,_ L _._ J,, K. _,_

12014
M, N, o. _,_ P.,

[] I Urutkan ddl t hnn terakhir. jika belum tueluhskan tidak dipcrhkaD

[2] Koso.gkan ym8 tidak pedu

I3l Nilai rara r a smpai 2 desimal terdekal

Paraf
Lemba, Rekomendds, Brdl}3nbr t nruk Se*ohi Atp 

^aaawo-r*ph.ltn-go 
td)hdt*nt.il



4. DAF"TAR SISWA YAI\G DIREXOMENDASIKAN

Jumlah semua Lulusan 2015/2016 :

Jumlah )emlM si(wa Kelas \ll20l6 2017 :

No
NISN

Ill
Nama Siswa

t21

Prestasi Ekstakurikuler
pl

Tahun

Lulus

t4l

3

4

5

6

7

R

9

t1l Isika! NISN,{,IIS/NlK dan Siswa

[2] isikan Naha siswa ydg di.ekomendNikao Benjadi !e aftar, urutkrn ber.te3$kan tbiad

[3] isikan pre$asi oksrEkunlller dari sitwa

[4] hikan tahun 20 r 6 un$k yang sud6t! Iulus dan 20i 7 untuk yang akan Iuhs.
+b&is bisa diiambahkan sesuai kebutuha,

Paraf
Lembu Rekomenddi Bidiksisi Untuk Sekolait f/,rprlreldawo rNtetulikti Eo ill/bi.liknisi)



5. PERSETUJUAN DAN TANDA TANCAN

DenBan menandaunganr lembar lormurlr ini saya:

l. Mengakui dan menjamio kebenaran dari setiap informasi yang dihrliskan dalam formulir

ini beserta lampilan lampimnnya serta

2. Menyetujui bahwa infomasi ini dapat disebarkan d'am lingkungan Kementeria' terkait

atau instansi pemerintah lain untuk peningkaian dan penjaminan mutu pendidjkan

Nasional.

3. Menyatakan setuju bahwa ketidakbenaran informasi yang dicanturnkan disini dapat

mengakibalkan:

. Pernbatalan penerimaan calon yang direkomendasikan'

. Pencantuman sekolah dalam daftar sekolah yang tidak dilibatkan dalam penenmaan

Bidikmisi dan atau Seleksi Mandiri lainnya secam nasional sekurang-kumrgnya

1 (satu) lahun.

. Surai t€guran dan instansi terkait.

Tgl/b la /tahun kota / kab*

Kepula Sekolah /tnadrasoh / PKBM

Diknas+

Tanda Tangan

I 12017

Istempel]

NIP / Nomor Pegawai

Paraf

Lembar Rekometdasl Bl.lrkmisi Untuk Sekohb fir?r/,Aehdvd ristekalikti go id/hi'iikhiti)



fuiaimi*

Parat

6. L,{IIIPIRAN SUR{T

Lampirkan hasil akeditasi sekolah(ika memungkintan.), setiap bukti prestasi yang pem'h

dicapai sekolah (Bagian B),

trl Nomor urut, tambahkan jika diperlukan
I:l Natra Berkas
l3l Status keberarlaan berkas. coret yang tidak perlu

Hasil Akr€ditasi Sekolah

Ada,/Tidak

Ade i Tidak

Ada I Tidak

Lembar Rekme.dasi Bidiknrlsi Untuk Sekolah &r.?j,rir el ava tk?kdikn go id/hidikdhi)
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DATA DIRI

1, NAII,IA LSNGKAP

2, JENIS KELAIV1N

3. AGAI',4A

4, KAB/KOIA IAHIR

5. TANGGALLAHIR

6, ALAMAT

1, KEPEMILIKAN

2, TAHUN PEROLEHAN

3, SUI'SERLISTRIK

4, LUAS TANAH

5. LUASBANGUNAN

6, iIANDICUC] KAKUS

7 SUMBERA]R

III. RUMAH TINGGAL KELUARGA

FORMULIR PENDAFTAR.A.N
PROGR-A.M BIDIKNTISIKEMENTERJAN RISET
TEIS{OLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 201 7

(formulir diisi dengan huruf kapital)

Ploleqlanj3 [atolh 4. Hrndu;5 Buddha,6. Konghtrcu

langgal-Bulan'Tahun

I.

1.

8.

9.

1.

8.

9.

KELUARGA

2, PEKERJMN AYAH/IflAII

BEKERJASEBAGAI

3, NAI\IA IBU

4. PEKERJAAN IBU

BEKERJASEBAGAI

5, JUI'LAH TANGGUNGAN

6. HP ORANGTUA

KODE POS

TELEPON RU]VAH

HP

STATUS ORANG IUA

PENDIDIKAN OMNG TUA

ORANG TUAKANDI,JNG

1. Kandungi2.Ti ;3. Aigkati4 Lainnya

1 Masih HiduD;2 Sudalr Wafali3Lannya

"v,r, flruf
** l-1",8
,r,r,f ro,[

I li Sendrl:2 sewaiahunani3 sewa bulanahi4 Menumpanqi5Idak memilikii (4)&(5) langsuhg tv)

il PLN:2 GenselMandni3 Tenaaa suryai4 PLN &Genset 5 Tidak Ada)

f {,., zoo r.,z ,oo - rco r:r3 50.99m,:4 < 2!50 m:i s. < 25 m?)

L JARAK oARl PUSAT KAB /KoTA]

9 JUMLAH ORANG T1NGGAL

[ ] -00".. roo-<.0.a.r{-eo- a<'o5or 5.'21r.

f l,' r"n"".,., 
",.'..ara- 

2 (eoea,rcr lendr o .a 3. Ben.q oa'ci.

EK"*'- E Is,o.s,n* ^,",,0.-.0
[----__-lr,
Lll*,



FORMf ,'LIR PENDAFTARAN
PROGRAM BII}IKMISIKEMENT!]RIdN RISET
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2017

(formulir diisi dengan huruf kapital)

bulan

rupiah/bulat

IV. EKOI,{OMI KELUARGA

1, PENGMSILANAYAHAIALI

2, PENGHASILAN IBU

V. PE},IDIDIKAN

1. KODE SEKOLAH ASAL

2, NAMA SEKOLAH ASAL

3, NOMOR INDUK

4, TAHUN LULUS

5, JURUSAN

NomorPokol Sekolah Nas onal

6 URUTAN PRESTASIDI SEKOLAH

7 PRESTASI KO / EKSTRA KURIKULER TERBAIK

b Semester 5

1. RENCANATEMPATT]NGGAL

2 ADA DUKUNGAN KELL]ARGA

NlaiRapor

Nilal Rapor

rr-IlH
tt-lil ul

VI. PILITIAN

I XODE PERGURUAN TINGGI

2, NAMAPERGURUANTINGG]

3, NAI!,{A PRODI PILIHAN 1

4 PROOI PRODI PILiHAN 2

vI. RENCANA HIDUP DI LOKASI PENDIDIKAN YANG DITUJU APAAILA DITERIMA

11, Betsama Keluarqa ircnalait2. Kos/ Sewa 3. Pesnlroni4. Belum Ada)

(1 Ya 2.Tidak )L_l3 rqNspop orc.oe.R\r. r.r r'] Desdwa.rerca.g LloJ raJ
I

ll**o,n
4. TMNSPoFTAS| sEHARt HAFI

VIII. CATATAN KHUSUS

KONDIS]rcSEHATAN

hakit konis, keluiaan, dlsb)

E 
11 see.is Molor;2. Seeeda:3. BMk l Kendamai Umum:5 Lainnva

Dengan ini saya menyatakan dengai penuh kesadamn untuk taat dan patuh tehadap ketenluan umum dan khusus

Bidikmisi, menjuniung lingqi kehomatan pribadi, keluarga, almamater dan asal sekolah dengan mengisi segala infomasi

sebenar-benamya. Saya bercedia dikenai sanksi apabila melanggar ketentuan dan membedkan infomasiyang Udak benar.

Nsmx letrgkap penddE

)



fuioitams
FORMIJLIR PENDAFTARAN

PROGRAM BIDIKMISIKEMENTERIAN RISET
TEKNOLOGI DA}I PENDIDIKAN TINGGI 2017

(formulir diisi dengan huruf kapital)

B.

t.

PETI,\{JIIK PENGIS1AN FORMULIR PENDAFTARAN BIDIKMISI

KETENTUAN UMUM

l.Formulir pendaffalan memual daftar isian sebagai persyaBtan yang diperlukan untuk seleksi

calon penerima Bidikmisi apabila lidak dapat melakukan pendaltaran secaE onlrre dan

khusus untuk seleksi mandiri karena keterbatasan akses intemet di daerahnya di

hnpJ,/bidikmisi.belmawa.risiekdikti.go.id
2.Uniuk yang dapat mendaftar secaB onlifle, iormulir ini tidak pedu dicetak, lormulir dapat

dicetak meialui laman pendaflaranhtp/bidikmisi.belmawa stekdikti.go.id. sebagaisaiah satu

syarat pendafGran

3.Nomor Pendaftaran diisikan oleh Perguruan Tinggi Penyelenggara.

4.Pengisian harus menggunakan BallPoint hitam dan HURUF KAPITAL

5.lkuti petunjuk peflgisian untuk masing masing peltanyaan

o.Tempeikan satu pasfolo beMama lkuran 3x4 ditempatyang telah disediakan.

T.Semua pertanyaan harus dijawab, kekuranglengkapan dan kekurang-ielasan pengisian

mengakrbatkan dilolaklya pendanaran Bidikmrsi

S.Kr.imkan fomulk {asli) beseda bedGs berkas pendukung(copy) ke perguruan tinggi yang

membuka seleksl mandid sesuai dengan ketentuafl masifg masing perguruan tinggi.

L lnformasi lebih lanjut dapat menghubungi email: lidi![isri@[lBiqid

PETUI{JUK PENGISIAN

DAIA DIRI

1,NAIT]A LENGKAP

lsikan nama Saudara pada tempat yang tersedia. Susunan dan ejaan harus sesuaidengan

nama yang tertulis pada Rapordan atau ljazah jefiang pendidikan sebelumnya. Nama yang

lebih panjang dad 30 karakler disingkat nama yang palino belakang.

Contoh:

Dwilaksana Agus Susilo Harlo Budiman disingkat meniadl Dwilaksana A S H Budiman

s

2.JENIS KELAMIN

lsikan angka 1 atau 2 sesuai dengan jenis kelamin Saudara.

3.AGAII4A

lsikan nomoryang sesuaidengan agama yang Saudara anut sesuai KIP

4.XAB/KOTA LAHIR

lsikan nama Kabupaten / Kota tempat Sauda.a dilahirkan.

Contoh: Kab Mojokerlo, Kota Surabaya

5-TANGGAL LAHIR

lsikan tanggal- bulan -tahun Saudara dilahikan.

Contoh: 28-07-1992. Jika anda lahir pada 27 Juli 1992



fuaimri FORMULIR PENDAFTARAN
PROGRAM BIDIKMISIKEMENTERIAN RISET
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 2017

(formulir diisi dengan huruf kapital)

6,ALAMAT

lsikan alamat surat menyurat yang bisa dihubungi dengan format :nama jalan dan nomo.,

kecamatan, kola.

ContohrJl RabiulAwalNo.s RT 05. RW06, Kec Sanan Wetan. Kota Blitar'

7.KODE POS

lsikan kode pos tenpal tinggal Saudara, ilka tidak memiliki kode pos cantumkan 000000.

Contoh:60111.

S.IELEPON RUMAH

lsikan !omo.telepon rumah tinggal disertai kode wilayah, iikalidak mempunyaiagar

dikosongkan.

9.HP

lsikan nomorhandphone, jika tidak memiliki agar dikosongkan.

II, KELUARGA

J , NAMA AYAI.] / WAII

lsikan nama kandirng Ayah /\rali

Contoh: Sudarmo.

2,PEKERJMN AYAH /WALI

lsikan nomor yang sesuaidengan pekerjaan Ayah /Wali, alau jika pekeriaan adalah lain lain

isikan dalam kolom yang tersedia.

Conloh: sikan 5 jika AyahflVali merupakan petanidan bekeria sebagaiapakah Ayah /Wali

anda.

Conloh: Pemilik lahan.

3.NAMA IBU

lsikan nama lbu kandung.

Contoh: Sudarmi.

4 PEKERJAAN IBI]

lsikan nomoryang sesuaidengan pekeraan lbu, ataujjka Lainnya, isjkan dalam kolom yang

tersedia.

Contoh: isikan 1 jika lbu merupakan PNS dan bekeria sebagaiapakah lbu€nda, misal:-Guru.

s.JUIIIAH TANGGUNGAT,T -
lslkan jumlah tanggungan orang tua /walisaudara yang masih berusia dibawah 21 khun dan

dialas 21 tahl]n jika masih kuliah.

Conioh:jika keluarga mempunyai3 orang anak, islritidak bekerja dan ada 1 keponakan yang

hidup bersama, maka isikan angka 5

6.HP OMNG TUA

lsikan nomor HP dariorang tua Saudara, jika merupakan No CDMAagar disedakan kode

ateanya.
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T,STATUS ORANG TUA

lsikan status orang tua yang sekarang menanggung kehidupan Saudara.

S.PENDIDIKAN ORANG TUA

lsikan pendidikan terakhir dad orangtua yang menanggung hidup Saudara sekarang

9.ORANG IUA KANDUNG

lsikan slatus orang tua kandung Saudara.

III, RUI\,IAH TANGGA

1. KEPEMILIKAN

lsikan nomo. yang sesuaidengan status kepemilikan tumah tinggalSaudara.

a. Contoh: lsikan nomor 3 dalam kolom yang disediakan jika saudara menempati

tempai tinqqal dengan menyewa secara bulanan

2. IAHUN PEROLEHAN

a. lsikan khun perolehan dari rumah linggal Sauda.a.

b. Contoh: lsikafl tahun 1990 iika perolehan rumah tinggalpada tahun 1990

3, SUI/BER LISTRIK

a. lsikan nomor yang seslai dengan surnber listik da rumah tinggal saudara dan

besamya VA.

Contoh : isikan angka 1 dan 450, jika rumah tinggal dengan sumber lislrik PLN

450 VA,

4, LUAS TANAH

a. lsikan nomor yang sesuai dengan luas tanah rumah linggal

b. contoh: isikan nomor 1 jika luas tanah rumah tinggal mempunyai luasan 25 M2.

5. LUAS BANGUNAN

a. lsikan nomoryang sesuaidengan luas bangunan.

b- Contoh: isikan nomor 1 jika.umah mempunyailuasan 25 M2.

6. MANDICUC,MKUS

a. Isikan nomor yang sesuai dengan fasilitas mandi cuci kakus dari rumah linggal.

b. Contoh:isikan 3jika menggunakan fasilitas [.'lCK bersama diluarrumah.

7, SJI\,IBER AIR

a. Tandai dengan tanda silang (r) untuk jenis sumber air yang dapat dimanla&an

oleh rumah tinggal.

b. Conloh: Silangi kotak kemasan dan kotak P0A[,4 iika rumah menggunakan air

kemasan sebagaiair minum dan PoAM untuk kebutuhan masak / cuci.

8. JARAK PUSAT MBUPATEN / KOTA

a. lsikan jarak rumah linggal dad jalan pusat kabupaten / kota dalam satuar

kilomeier. Contoh : lsikan 3 jika ja.ak rumah dari pusat kabupaten / kola adalah 3

kilometer.
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g, JUI,,ILAH ORANG TINGGAL

a. lsikan jumlah orang yang linggal di rumah dalam waktu I (sembilan) bulan

terakhir.

b. Contoh: isikan 7 ilka kelualga beriumlah 7 orang (temasuk orang tua) linggal di

rumah dalam waktu I bulan terakhir.

IV, EKONOMIKELUARGA

1. PENGHASILAN AYAH / WALI

lsikan angka yang sesuai dengan rata rata penghasilan kotor per bulan yang diterima oleh

Ayah / Wali dalam 12 bulan lerakhir'

2, PENGHASILAN IBU

lsikan angka yang sesuai dengan rata rata penghasilan kotor per bulan yang diterjma oleh

lbudalam 12 bulan terakhir.

V. PEND'DIKAN

1, KODE SEKOLAH ASAL

lsikan kode NPSN (Nomor Pokok Sekolah Naslonal) Sekolah Saudara,jika tidak mengetahui

lanyakan kepada Kepala Sekolah.

2. NAIVA SEKOTAH ASAL

Isikan nama sekolah beserta nama kabupalen / kola asal sekolah.

Contoh: S|\,1AN 1 KABUPATEN WoNOGIRI.

3, NOII,,OR INDUK

lsikan kode NISN (Nomor lnduk Siswa Nasional) Saudara, jlka tidak mengetahui tanyakan

pada Kepala Sekolah.

4. TAHUN LULUS

lsikan 2017 untuk yang akan lulus 2017 dan 2016 untuk yang sudah lulus lahun 2016.

Luiusan tahun sebelum tahun 2016tidak dipe*enankan mendafiar Bidikmisi

5. JURUSAN

Tuliskan iurusan selama di SMIJSMI(M,6'/MAK.

6. URUTAN PRESTASI DI SEKOLAH

a. lsikan urutan pre$lasi di sekotah unluk semester 4 dan total nilai sena jumlah mapel

Contoh: isikan 2 iika urutan prestasinya 2 di sekolah fiurusan) dan total nilai '1200 untuk 15

maPel

b. lsikan urutan prestasi di sekolah uniuk semester 5 dan total nilai seda iumlah mapel

Contoh: isikan 1 jika urutan plestasinya 1 di sekolah(urusan)dan totai oilai 1200 unluk 15

mapel
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c. lsikan urulan prestasi di sekolah untuk semesler 6 toial nilai seda iumlah mapel

Contoh: isikan 3 jika urutan prcstasinya 1 di sekolah(urusan)dai total nilai 1200 untuk 15

mapel

7, PRESTASIEKSTRAKURIKULER

Tuliskan tingkatan prestasi, hasildan nama kegiatan, contoh .asional juara pertama baca Al-

Quran, Ketua lJmum 0SlS, juara olah raga dan kesenian. Lampi*an berkas buhi/
pendukung unluk prestasidiyang dituliskan dalam lembar ini.

VI, PILIHAN

1. KODE PERGURUAN TINGGI

Kode perguruan tinggi yang dltlju, htlpJ/forlap.ristekdjldi.ao.id

2. NA[/A PERGURURUAN TINGGI

Nama pe.guruan linggiyang dituju, lihat lampua. 1

3, NAI,IA PRODIPILIHAN 1i KODE

Nama dan kode prodi pilihan yang dituj!, lihat dialamal http://fodap.dstekdikti.qo.id

4, NAMAPRODI PILIHAN2/KODE

Nama dan kode prodi pilihan yang dituju, lihat di alamat hltp:rfoiiap.ristekdik[.qo.id

VII. RENCANA HIDUP DI LOKASI PENDIDIKAN YANG DITUJU APABILA DITERII,IA

1, RENCANA TEMPAT TINGGAI

lsikan kode yang sesuaidengar renc€na lempat tinqgalSaudara.

Contohi isikan 1 iika akan linggal bersama keluarga di lokasi lokasi pendidikan.

2 ADA DUKI.]NGAN KELUARGA

lsikan kode yang sesuaimengenaidukungan keluarga di lokasi pendidikan.

Contoh: isikan I jika ada dukungan balk ekonomiatau dukungan penting lainnya.

3. TMNSPORTASI DARI DAEMHASAL
lsikan silang (x) untuk jenis/moda transportasi yaog digunakan ke lokasi pendldikan/kampus

(bisa lebih darisatu).

4, TRANSPORTASI SEHARI HARI

lsikan rencana jenis transporlasi yang rencananya digunakan pada kota di lokasi pendiiikan.

Contoh: lsikan 1 jika berencana menggunakan sepeda moior pibadi untuk transportasj di

lokasipendidikan

VIII, CATATAN KHUSUS

Cantumkan kondisi khusus kesehatan pribadi Saudara, contohnyai buta wama. ketunaan

{wicara, grahila, rungu) alau kekurangan fisik lainnya yang dirasa dapat mempengaruhi proses

pembelajaran.


