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KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG 

NOMOR : KH.01.02/2.2/ 0012.1/2020 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA  

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG 

TAHUN 2020 

 

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

b. 

Bahwa untuk memberikan kesempatan mengikuti pendidikan bagi 

mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung yang berasal dari 

keluarga tidak mampu secara ekonomi maka diberikan bantuan beasiswa 

kepada mahasiswa yang bersangkutan. 

b. Bahwa untuk meningkatkan prestasi mahasiswa, mendorong dan 

mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar dapat 

menyelesaikan pendidikan tepat waktu, sehingga memacu peningkatan 

kualitas pendidikan tinggi.    

  c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a 

dan b, perlu ditetapkan melalui keputusan Direktur Politeknik Kesehatan 

Kemenkes Bandung; 

 

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

  2. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 

  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 tahun 2014 

tentang Standar Pendidikan Tinggi; 

  5. Peraturan Pemerintah No. 32 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 

  6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/MENKES/PER/IX/2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

890/MENKES/PER/VII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kelola 

Politeknik Kesehatan tanggal 27 September 2011; 

  7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.03.2.4.1.444.1 tanggal 13 

Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Politeknik 

Kesehatan Depkes RI; 

  8. 

 

 

9. 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 38 tahun 2018 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan 

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 

Kementerian Kesehatan. 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Klasifikasi Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan Pengembangan 

dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian 

Kesehatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG 

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA 

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG TAHUN 2020 

 

 

Pertama 

 

: 

 

Menetapkan pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa Politeknik 

Kesehatan kemenkes Bandung Tahun 2020, sebagaimana tersebut dalam 

lampiran; 

 

 

Kedua : Bahwa maksud dan tujuan dari pedoman tersebut adalah sebagai acuan dalam 

pemberian beasiswa bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan 

mahasiswa berprestasi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung. 

 

Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari 

terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan 

perbaikan kembali sebagaimana mestinya; 

 

Ditetapkan di : Bandung  

Pada Tanggal : 2 Januari  2020  

                                                                          ------------------------------------------------ 

Direktur, 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ir. H. R. Osman Syarief, MKM  

       NIP 196008061983121002 

 

Salinan Keptusan ini disampaikan Kepada Yth : 

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta; 

2. Sekjen Kementerian Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta; 

3. Kepala Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI di Jakarta; 

4. Para Ketua Jurusan/Program Studi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung; 

5. Bendahara Pengeluaran Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung di Bandung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANDUNG 

 

VISI 

“Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Berkarakter dan Bertaraf 

Internasional“    

MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada 

keunggulan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan. 

2. Menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah daerah, swasta, industri dan Perguruan Tinggi 

dalam bidang tri dharma perguruan tinggi baik nasional maupun internasional. 

3. Mengembangkan pembinaan karakter mahasiswa melalui kegiatan organisasi kemahasiswaan 

dan ekstra kurikuler. 

4. Meningkatkan sumberdaya organisasi yang berkualitas, yang dapat menunjang terselenggaranya 

manajemen perguruan tinggi dengan prinsip tata kelola yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak 

mendapatkan pengajaran. Undang-undang Nomor 20 Tahtın 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak 

mendapatkan beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai 

pendidikannya. 

Memperhalikan perkembangan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia berpengaruh pula 

terhadap proses pendidikan di perguruan tinggi, dan bahkan dalam kendaan sangat terpaksa telah 

menyebabkan terputusnya atau tertundanya penyelesaian pendidikan mahasiswa. Dengan adanya 

program pemberian beasiswa, diharapkan pemberian beasiswa akan dapat membantu dan memacu 

prestasi akademik, sehingga para mahasiswa dapat menyelesaikan kuliahnya tepat waktu dengan 

prestasi yang membanggakan. 

Poltekkes Kemenkes Bandung pada tahun 2020 melalui DİPA Poltekkes Kemenkes 

Bandung Tahun 2020 memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga tidak marpu sebagai 

langkah strategis dan tepat dalam upaya membantu meringankan beban orang tua yang kurang 

mampu secara ekonomi sehingga mengurangi angka putus kuliah. Bantuan beasiswa bagi mahasiswa 

kurang mampu secara ekonomi dan beasiswa berprestasi ini bertujuan untuk menstimulasi dan 

membangkitkan semangat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. 

Untuk memudahkan dan memperlancar pelaksanaan penyaluran dana beasiswa dan tepat 

sasaran maka perlu dibuat pedoman pemberian beasiswa bagi mahasiswa. Pedoman ini disusun agar 

dapat memberikan informasi bagi penerima Bantuan Beasiswa dan prosedur serta mekanisme 

pelaksanaannya. 

Dengan adanya pedoman beasiswa İni diharapkan penerima bantuan dapat memahami misi, 

tujuan, dan target yang diharapkan, serta mempunyai kesamaan persepsi dalam 

mengimplementasikan kegiatan tersebut. 

Bandung,    Januari 2020 

Direktur, 

 

 

 

Dr. Ir. H. R. Osman Syarief, MKM 

NIP 196008061983121002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.       LATAR BELAKANG  

  

Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 

pengajaran, oleha karena itu pemerintah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan 

masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi 

mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, dan berhak mendapatkan beasiswa 

bagi mereka yang berprestasi, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Bab V pasal 12 (l.c) tercantum bahwa setiap peserta didik 

pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orangtuanya 

tidak mampu membiayai pendidikannya, serta dalam pasal 12 (l.d), tercantum bahwa setiap peserta 

didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang 

tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung setiap semester menyediakan anggaran untuk 

pemberian beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Gakin (tidak mampu secara 

ekonomi). Adapun Beasiswa Mahasiswa Berprestasi adalah dukungan biaya pendidikan yang 

diberikan kepada Mahasiswa untuk dapat mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi 

berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik. Sedangkan Beasiswa Gakin 

adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau 

menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama keterbatasan kemampuan 

ekonomi. 

  

B. DASAR HUKUM  

 

1. Undang-undang no 12  tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembar negara republik Indonesia  

Thn 2012 nomor 158, tambahan Lembar negara  Republik Indonesia nomor 5336);  

2. Undang-undang no 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja negara Tahun 

Anggaran 2015 ( lembar negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 259, Tambahan Lembaran 

negara Republik Indonesia nomor 5593);  

3. Peraturan pemerintah nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan  pendidikan Tinggi dan 

pengelolaan perguruan tinggi ( lembar negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, tambahan  

lembaran negara Republik Indonesia nomor 5500 ).  

4. Peraturan Presidan nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan  organisasi kementerian negara. 

5. Peraturan presiden nomor 24  Tahun 2010 tentang kedudukan , tugas dan fungsi kementerian 

negara  serta susunan organisasi Tugas, fungsi eselon I kementerian negara.  

6. Peraturan menteri keungan  Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tatacara 

pembayaran  dalam rangka pelaksanaan Anggaran pendapatan dan belanja negara.  

7. Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan 

Sosial pada Kementerian  Negara/Lembaga.   



8. Daftar Isian pelaksanaan anggaran  (DIPA) Poltekkes kemenkes Bandung tahun 2020.  

  

C. TUJUAN 

 

Beasiswa di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung, memiliki tujuan : 

1) Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain. 

2) Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena miskin/tidak mampu membiayai 

pendidikan. 

3) Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di Politeknik Kesehatan 

KemenkesBandung 

 

D. MANFAAT BANTUAN  

 

1. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa ini bermanfaat bagi mahasiswa yang orang tuanya tidak 

mampu membiayai pendidikannya, sehingga mendapatkan kesempatan  akses pendidikan Tinggi 

yang sama dengan mahasiswa lainnya.  

2. Meningkatkan prestasi mahasiswa penerima serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa lain, 

mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat 

menyelesaikan pendidikan tepat waktu, membina serta meningkatkan prestasi akademik 

mahasiswa, sehingga memacu peningkatan kualitas pendidikan tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA 

 

A.  Ketentuan Umum 

1) Status Mahasiswa 

a) Calon penerima adalah mahasiswa yang kuliah pada Jurusan/Program Studi di lingkungan 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. 

b) Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) 

c) Calon penerima adalah mahasiswa yang masih aktif, dalam jenjang pendidikan Diploma 

III dan IV. 

2) Durasi 

a) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa aktif setiap semester berdasarkan periode tahun 

anggaran berjalan dan diberikan selama enam bulan. 

b) Mahasiswa   tidak   berhak   menerima   apabila   telah dinyatakan lulus. 

3) Kuota dan Besaran Beasiswa 

a) Kuota calon penerima beasiswa pada setiap Jurusan/Program Studi ditentukan oleh 

Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. 

b) Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung dalam pendistribusian kuota beasiswa prestasi 

kepada Jurusan/Program Studi melakukannya secara proposional dengan 

mempertimbangkan jumlah kelas, prestasi dan ketaat-azasan Jurusan/Program Studi. 

Sedangkan distribusi untuk beasiswa gakin/tidak mampu dilakukan secara proposional 

dengan berdasarkan permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan melalui Ketua 

Jurusan/Program Studi. 

c) Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung dalam mengatur proporsi kuota beasiswa harus 

berdasarkan data dari Jurusan/Program Studi. 

d) Beasiswa untuk masing-masing mahasiswa penerima adalah   sebesar  50%  dari  jumlah   

biaya  SPP   per semester/uang kuliah tunggal (UKT) dan dibayarkan satu kali per semester. 

 

 

 

B.  Ketentuan Khusus 

Untuk dapat menjadi calon dan penerima beasiswa prestasi atau tidak mampu (keluarga 

miskin/gakin), mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

1) Beasiswa Diberikan kepada mahasiswa Jenjang Diploma IV paling rendah duduk pada 

semester II dan paling tinggi duduk pada semester VIII dan Jenjang Diploma III paling rendah 

duduk pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI. 

2) Secara tertulis permohonan diajukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi kepada Direktur, 

dengan melampirkan berkas sebagai berikut: 

a) Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai bukti 

mahasiswa aktif; 



b) Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) pada 

tingkat Nasional maupun Intemasional, apabila ada. 

3) Untuk Beasiswa Prestasi calon penerima wajib melampirkan fotokopi transkrip nilai dengan 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh Ketua 

Jurusan/Program Studi. 

4) Untuk Beasiswa Gakin/Tidak Mampu : 

a) Fotokopi   transkrip   nilai   dengan   Indeks   Prestasi Kumulatif (1PK) paling rendah 

2,75 yang disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi;  

b) Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan 

penghasilan orang tua bermeterai bagi yang berwirausaha;  

c) Surat Keterangan tidak mampu atau layak mendapat bantuan yang dikeluarkan oleh 

Lurah/Kepala Desa atau pejabat berwenang. 

 

C. Penetapan 

1) Beasiswa Prestasi 

Calon penerima yang akan ditetapkan adalah Mahasiswa yang mempunyai nilai IP tertinggi 

pada tiap tingkatan dari masing-masing Jurusan/Program Studi serta diharapkan memiliki 

prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler (penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan 

atau internasional. 

2) Bantuan Biaya Pendidikan 

Calon penerima yang akan ditetapkan adalah Mahasiswa yang mempunyai keterbatasan 

kemampuan ekonomi dan diharapkan memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler 

(penalaran, minat dan bakat) tingkat nasional dan atau internasional serta diutamakan 

mahasiswa yang berasal dari daerah 3 T (tertinggaf, terpencil, dan terluar) 

 

D.   Mekanisme 

1) Persiapan 

a) Poltekkes Kemenkes Bandung menetapkan kuota masing masing Jurusan/Program 

Studi. 

b) Poltekkes Kemenkes Bandung menetapkan kuota dengan mempertimbangkan jumlah 

jurusan/program studi, prestasi dan memberitahukan kepada Ketua Jurusan/Program 

Studi. 

c) Ketua Jurusan/Program Studi memberitahukan kepada semua mahasiswa melalui 

saluran sesuai dengan struktur organisasi. 

d) Setiap Ketua Jurusan/Program Studi memberitahukan kepada semua mahasiswa 

secaraterbuka. 

 

2) Seleksi 

a) Ketua Jurusan/Program Studi menyeleksi usulan calon penerima beasiswa beserta 

persyaratan yang telah ditentukan. 

b) Ketua Jurusan/Program Studi mengusulkan calon penerima beasiswa yang terpilih dari 

Jurusan/Program Studi kepada Direktur. 



c) Direktur menunjuk Tim Kemahasiswaan melakukan seleksi administrasi yang mengacu 

pada kuota. 

d) Tim Kemahasiswaan mengajukan calon penerima beasiswa terpilih kepada direktur 

untuk diterbitkan surat keputusan. 

e) Poltekkes Kemenkes Bandung mengumukan hasil penetapan penerima (nama 

mahasiswa) melalui sistem informasi dan mengirimkan Surat Keputusan (SK) Direktur 

kepada Ketua Jurusan/Program Studi. 

 

3) Penyaluran Dana 

a) Dana beasiswa berasal dari DIPA Poltekkes Kemenkes Bandung. 

b) Secara umum proses pencairan dan atau penyaluran dana harus mengikuti ketentuan 

pemerintah c.q. Peraturan Menteri Keuangan.  

c) Poltekkes kemenkes Bandung menyalurkan dana kepada mahasiswa setiap enam 

bulan/semester. 

d) Penyaluran dana dari kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa 

atau pembayaran melalui bank. 

e) Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun. 

f) Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang memenuhi 

persyaratan melalui keputusan Direktur. 

g) Apabila masih terdapat sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan 

ke Kas Negara. 

 

4) Pembatalan 

Pemberian Beasiswa dibatalkan apabila mahasiswa : 

a) Mengundurkandiri/cuti; 

b) Menerima sanksi akademik; 

c) Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan; 

d) Memberikan data yang tidak benar; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

PENUTUP 

 

Demikianlah buku pedoman ini dibuat agar kiranya dapat dijadikan sebagai acuan  dalam 

menjalankan program pemberian beasiswa dilingkungan Poltekkes Kemenkes Bandung, sehingga 

program yang telah direncanakan dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Selain bagi institusi 

pedoman ini juga dapat menjadi acuan dan informasi bagi mahasiswa yang akan mengajukan diri 

sebagai peserta penerima bantuan pendidikan tidak mampu secara ekonomi dan mahasiswa berprestasi 

di Poltekkes Kemenkes Bandung.   

Akhirnya, semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan 

program bantuan pendidikan bagi mahasiswa baik beasiswa tidak mampu secara ekonomi maupun 

beasiswa mahasiswa berprestasi. Atas kerjasama berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal hal 

yang belum diatur dalam pedoman ini akan kami sempurnakan kemudian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

 

 

SURAT PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama : ……………………………………………………… 

Tempat Tanggal Lahir : ……………………………………………………… 

Jenis Kelamin : ……………………………………………………… 

Agama : ……………………………………………………… 

Pekerjaan : ……………………………………………………… 

Alamat : ……………………………………………………… 

NO HP : ……………………………………………………… 

 
 

Orang Tua/ Wali dari Mahasiswa : 

 
Nama : ……………………………………………………… 

NIM : ……………………………………………………… 

Jurusan / Prodi : ……………………………………………………… 

Semester : ……………………………………………………… 

 
 

Dengan ini menyatakan bahwa keadaan ekonomi kami tergolong kedalam dalam KELUARGA 

TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-

benarnya, apabila terbukti pernyataan ini tidak sesuai saya siap menerima sanksi sesuai 

peraturan yang berlaku. 

 
 
 

…………………,………………..2020 

Hormat Saya 

 
 

Materai 6000 

…………………………. 



BIODATA USULAN MAHASISWA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI 

 

A. DATA DIRI 

 
Nama Lengkap : …………………………………………………………………. 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 

Tempat Tanggal Lahir : …………………………………………………………………. 

Agama : …………………………………………………………………. 

Alamat : …………………………………………………………………. 

No. HP : …………………………………………………………………. 

 
 

B. AKADEMIK 

 
Jurusan/ Prodi : …………………………………………………………………. 

NIM : …………………………………………………………………. 

Semester : …………………………………………………………………. 

Nilai IP/ semester : Semester 1 : 

Semester 2 : 

Semester 3 : 

Semester 4 : 

Semester 5 : 

Semester 6 : 

 
 

C. KELUARGA 

 
Nama Ayah : …………………………………………………………………. 

Tempat Tanggal Lahir : …………………………………………………………………. 

Pendidikan : …………………………………………………………………. 

Pekerjaan : …………………………………………………………………. 

Alamat : …………………………………………………………………. 

No. HP : …………………………………………………………………. 

Nama Ibu : …………………………………………………………………. 

Tempat Tanggal Lahir : …………………………………………………………………. 

Pendidikan : …………………………………………………………………. 

Pekerjaan : …………………………………………………………………. 

Alamat : …………………………………………………………………. 

No. HP : …………………………………………………………………. 



Jumlah tanggungan Keluarga 

(yang masih sekolah) 

: …………………………………………………………………. 

Jumlah anak yang sedang 

kuliah 

: …………………………………………………………………. 

 

D. KEADAAN RUMAH DAN EKONOMI 

 
Status kepemilikan rumah : o Numpang 

o Sewa 

o Rumah Dinas 

o Milik Sendiri 

Keadaan  Bangunan 

(tuliskan keadaan Bangunan 

rumah. Misal. Semi permanen 

/ pemanen. Dinding 

papan/bilik/ tembok. lantai 

tanah/ plester / keramik) 

(Lampirkan Foto rumah dalam 

dan Luar Rumah) 

: 

Perabotan Rumah Tangga 

Tuliskan perabotan rumah 

tangga yang ada di rumah. 

Misal : Meja,kursi, TV , 

Komputer, mesin cuci, kompor 

gas, Kulkas, kipas angin/ ac 

dll 

: 

Air bersih MCK yang 

digunakan 

: o Telaga/ sungai 

o Menumpang 

o Sumur sendiri 

o PDAM 

Tuliskan biaya Listrik 
Perbulan 
(Lampirkan Bukti) 

 

Fasilitas telepon 

Apakah Mempunya alat 

komunikasi (HP/ telepon) 

: o Tidak 

o Ya, sebutkan …… 



Apakah keluarga mempunyai 

kendaraan 

: o Tidak Punya 

o Ya, Motor Tahun ………. 

o Ya, Mobil Tahun ……….. 

o Ya Mobil & Motor Tahun………. & ………. 

Apakah mempunyai hewan 

ternak (Kambing, sapi dll) 

: o Tidak punya 

o Punya , sebutkan …………………. 

o Jika punya berapa banyak……………….. 

Apakah mempunyai Sawah / 

Tambak / Kebun 

: o Tidak Punya 

o Punya , sebutkan …………………. 

o Jika punya berapa luas……………….. 

Berapa penghasilan ayah & 

Ibu Per/ bulan 

: 

Sebutkan berapa besar 

pengeluran Per/bulan 

keluarga, sebutkan untuk apa 

saja… 

: 

 

E. FASILITAS KESEHATAN 

 
Apakah keluarga mempunyai 

BPJS 

: o Tidak 

o Ya 

Jika Ya, jenis kartu BPJS 
(Lampirkan Fotocopy Kartu) 

: o BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) 
o BPJS Non PBI (Penerima Bantuan Iuran) 

 
…………………,………………..2020 

 
Yang membuat 

 

 
…………………………. 

 
Telah diverifikasi 

Tanggal : 

Oleh : Tanda Tangan 

Di Isi Oleh Tim Verifikasi 



BUKTI DATA DUKUNG PENGUSULAN MAHASISWA TIDAK MAMPU SECARA 

EKONOMI 

 
 
 

Berkas Ada Tidak Ada 

1. Surat keterangan tidak mampu secara ekonomi (Desa/Kecamatan)   

2. Kartu Keluarga   

3. Surat Pernyataan Orang Tua (keadaan Ekonomi)   

4. Surat Pernyataan Penghasilan/ pendapatan   

5. Biodata   

6. Data pendukung lainnya (Foto rumah, Kartu BPJS, Iuran Listrik,dll)   

 

 

 


