
FORM KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN  

BEASISWA KIP TAHUN 2021 

NAMA    :  

PROGRAM STUDI PILIHAN : 

FAKULTAS   : 

NO HP AKTIF/SISWA  : 

NO HP ORANG TUA WALI : 

TAMATAN TAHUN  :       2019 

          2020 

        2021 

NO PERSYARATAN BEASISWA KIP  

1.       Pas photo 3 x 4 latar biru = 3 Lembar (shoft copy format JPG maksimal 300 kb ). 

2.       Foto Copy KTP 1 lembar dan Scan KTP (di scan format JPG maksimal 300 kb). 

3.        Foto Copy KK 1 lembar dan Scan KK (di scan format JPG maksimal 300 kb). 

4. Foto Copy Kartu KIP/PKH/KKS atau  1 lembar dan Scan Kartu KIP (di scan format JPG 
maksimal 300 kb). 

5.        Scan Surat KKS/Keterangan dari Dinas Sosial setempat, atau Surat Keterangan Tidak 
Mampu (SKTM) dari Kepala Desa jika tidak memiliki kartu KIP/KKS dengan merincikan 
pendapatan gabungan orang tua selama perbulan didalam surat (di scan format JPG 
maksimal 300 kb). 

6. Foto Copy Ijazah 1 lembar (ijazah aslinya discan) atau Surat Keterangan lulus (di scan 
format JPG maksimal 300 kb). 

7. Foto Copy Rekening listrik bulan terakhir. (Tidak discan cukup lampirkan hardcopy-
nya) 

8. Foto Copy Slip Pembayaran Pajak Bumi & Bangunan tahun 2020. (Tidak discan cukup 
lampirkan hardcopy-nya) 
*Boleh tidak ada, jika ada lampirkan....!!! 

9. Foto rumah tampak depan, ruang tamu atau ruang Keluarga dan foto calon 
mahasiswa bersama keluarga kandung dan orang tua wali (file foto format JPG 
maksimal 300 kb). 

10. Daftar Asset (Harta bergerak dan tidak bergerak) di salin seperti ini contoh : sepeda 
motor merek vario di beli tahun 2019 harga Rp.14.000.000.-, HP merek Xiomi dibeli 
tahu 2018 harga Rp.1.500.000.-  dll. (Cukup ditulis kedalam kertas dan dilampirkan) 

11. CD Shoft Copy berkas point 1 s/d 10 di atas 

 

Catatan : 

*Form ini ditempelkan pada halaman depan map berkas beasiswa beasiswa dan biodata agar di 

isi lengkap. 

*Selain bekas beasiswa calon mahasiswa wajib juga melampirkan berkas mahasiswa baru, yang 

berkasnya juga dilampirkan dan dimasukkan kedalam map berwarna merah untuk fakultas 

fisipol, hijau untuk fakultas pertanian, biru untuk fakultas teknik dan warna kuning untuk fakultas 

ekonomi. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


