Lampiran 3
Surat Nomor : 2217/K8/KM/2018
Tanggal
: 28 Mei 2018
FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI CALON PENERIMA BIDIKMISI 2018
<<KOP SURAT PERGURUAN TINGGI>>
BERITA ACARA VERIFIKASI
CALON PENERIMA BIDIKMISI <<Nama Perguruan Tinggi>> TAHUN 2018
Nomor: <<Nomor surat dari Perguruan Tinggi>>
Pada hari ini ____________ <<diisi nama hari>>, tanggal __________ <<diisi tanggal berita
acara>>, bulan _____________ <<diisi bulan berita acara>>, tahun ____________ <<diisi tahun
berita acara>>, kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan verifikasi terhadap calon
penerima Bidikmisi ______________________ <<diisi nama PT>> Tahun 2018, dan menyatakan
bahwa nama-nama mahasiswa di bawah ini LOLOS verifikasi sebagai calon penerima Bidikmisi
Tahun 2018, dan diusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi pada ________________
<<diisi nama PT>> angkatan 2018, dengan kelengkapan berkas masing-masing mahasiswa sudah
tersimpan di kampus dengan baik, sebagai berikut:
1. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
2. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah;
3. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
4. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang telah dilegalisir;
5. Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sejenisnya;
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;
7. Fotokopi ijazah terakhir orang tua;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
9. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dan atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/walinya;
10. Fotokopi rekening mahasiswa sesuai dengan bank penyalur yang telah ditetapkan oleh
Ditjen Belmawa Kemristekdikti (BRI / BTN / BNI / Mandiri).
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Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk digunakan sebagai salah satu syarat
penetapan penerima Bidikmisi pada ________________ <<diisi nama PT>> angkatan 2018.
Purek/Puket/Pudir bidang Kemahasiswaan
<<nama PT>>

ttd + stempel
<<Nama Purek/Puket/Pudir>>
<<NIP/NIDN Purek/Puket/Pudir>>
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