SELEKSI BIDIKMISI 2017
UPBJJ-UT JEMBER
1. PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
( PONPES MABADI’UL IHSAN DI KARANGDORO TEGALSARI KABUPATEN BANYUWANGI )
2. PROGRAM STUDI SASTRA INGGRIS
( PONPES SAQA DI RANGKANG KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO )
Tabel Berkas Persyaratan Bidikmisi UT 2017
No

Komponen Berkas

1)

Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang
bersangkutan (butir 1.a) yang dilengkapi dengan
pasfoto terbaru dan berwarna ukuran 3x4 sebanyak
3 (tiga) lembar
Foto copy ijazah yang dilegalisasi oleh Kepala
Sekolah, atau Surat keterangan Lulus dari Kepala
Sekolah bagi lulusan 2017 yang belum memperoleh
ijazah*)
Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis
Fotokopi rapor yang dilegalisasi oleh Kepala Sekolah
semester 1 (satu) s.d. 6 (enam)
Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisasi
oleh Kepala Sekolah
Keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di
kelas/sekolah dan bukti pendukung prestasi lain di
bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang
disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah

2)

3)
4)
5)
6)

Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau
Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat
dibuktikan kebenarannya, yang dikeluarkan oleh
Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua
bekerja/tokoh masyarakat
8) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan
tentang susunan keluarga
9) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila
tersedia aliran listrik) dan/atau bukti pembayaran
PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari
orang tua/wali-nya
10) Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau unit
layanan kesehatan yang menunjukkan calon
penerima Bidikmisi memiliki kesehatan yang
memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran
pembelajaran di perguruan tinggi.
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7)

11) Surat Pernyataan calon mahasiswa penerima
Bidikmisi, yang memuat ketaatan mahasiswa
terhadap peraturan terkait program Bidikmisi UT dan
sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya (Lampiran 2).
*)

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penutupan masa registrasi, bagi lulusan 2017, salinan
ijazah asli SlTA/Sederajat yang telah dilegalisasi Kepala Sekolah/yang berwenang harus diserahkan
ke UPBJJ-UT. Keterlambatan penyerahan dokumen tersebut akan berdampak terhadap tidak
terbitnya nilai mata kuliah yang bersangkutan.

Surat Pernyataan
Mahasiswa Penerima Beasiswa BIDIKMISI Tahun 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:
Nama Lengkap

: ………………………………..

NIM

: ………………………………..

Program Studi

: ………………………………..

Masa Registrasi I

: ............................

UPBJJ-UT

: ............................

Nama Orang Tua/Wali

: ………………………………..

Alamat Rumah

: ………………………………..
………………………………..

adalah mahasiswa Universitas Terbuka penerima Beasiswa Bidikmisi, dengan ini menyatakan menyatakan:
1. telah memahami kewajiban, hak, dan sanksi atas pelanggaran sebagai mahasiswa penerima Beasiswa
Bidikmisi;
2. data dan berkas kelengkapan yang menjadi persyaratan sebagai mahasiswa penerima Beasiswa
Bidikmisi adalah benar;
3. akan bersungguh-sungguh menjalani studi di Universitas Terbuka dan mentaati semua peraturan yang
berlaku, sehingga dapat mengikuti proses belajar dengan baik, lulus tepat waku, dan meraih hasil
belajar terbaik; serta
4. bersedia dan siap menerima sangsi bilamana saya terbukti memberikan keterangan palsu,
mengundurkan diri setelah ditetapkan menerima beasiswa Bidikmisi, tidak bersungguh-sungguh
dalam belajar, dan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Bidikmisi dan peraturan yang berlaku
di Universitas Terbuka. Sangsi dapat berupa:
▪ teguran tertulis;
▪ penghentian Beasiswa Bidikmisi;
▪

penggantian semua beasiswa (biaya pendidikan dan biaya hidup) yang telah saya terima;
dan/atau

▪

sanksi lain yang sesuai dengan peraturan Bidikmisi dan ketentuan Universitas Terbuka.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar dan sungguh-sungguh tanpa ada paksaan dari pihak
manapun.

..............., ....... 2017
Menyetujui,

Mengetahui,

Pembuat Peryataan,

Orang tua/wali

KepalaUPBJJ-UT Jember

Mahasiswa

Materai Rp. 6000

Nama orang tua/wali

Dr. Hj. Suparti, M.Pd
NIP 196106151986032001

Nama mahasiswa

