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Formulir Online Beasiswa Luar Biasa 6
Formulir dibuka untuk seluruh mahasiswa aktif S1 ITB dan tidak akan lulus pada April 2021.
Formulir online akan sangat berhubungan dengan berkas Anda. Untuk itu siapkan berkas
Anda terlebih dahulu sebelum mengisi formulir online. Pada formulir ini, Anda juga harus
mengisi Essay. Mohon persiapkan sebaik-baiknya sebelum mengisi.
Data harus diisi dengan data yang sebenar-benarnya dan harus sesuai dengan berkas-berkas
yang Anda kumpulkan. Ketidaksesuaian berkas dengan formulir akan mempengaruhi
pendaftaran Anda, untuk itu harap teliti sebelum mengumpulkan.
Pengumpulan Berkas BLB 6 : https://www.beasiswaluarbiasa.com/berkas/
Tatacara & Persyaratan : https://www.beasiswaluarbiasa.com/daftar/
Frequently Asked Questions : https://www.beasiswaluarbiasa.com/faq/
Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi:
Henny: hennyrp (LINE), +62 878-7763-6661(WhatsApp)
Sidik: sidik_nr (LINE), +62 818-0626-8069 (WhatsApp)
* Wajib

1.

Alamat email *

Data Umum

2.

Beasiswa Luar Biasa #6

Nama Lengkap *
Gunakan huruf kapital di setiap awal kata.

3.

NIM *

4.

Jurusan *
Apabila kamu adalah mahasiswa Jurusan, pilih sesuai kode jurusanmu. Jika kamu mahasiswa TPB, pilih
'TPB'.

https://docs.google.com/forms/d/1rf1eHTU2WPk4V01rEHB0aKvEvWCQTT7--05zyOiXBd8/edit
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5.

Fakultas *

6.

IPK *
Wajib ditulis hingga 2 angka di belakang koma. Contoh: 3.67

7.

IP *
Wajib ditulis hingga 2 angka di belakang koma. Contoh: 3.67

8.

NR Semester Terakhir *
Wajib ditulis hingga 2 angka di belakang koma. Contoh: 3.67

9.

No. Handphone *
Pastikan Anda menggunakan WhatsApp. Gunakan tanda petik (") sebelum menulis nomor

10.

ID Line *

11.

UKT Saat Ini *
Cukup diisi dengan angka nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Contoh: 12500000

12.

Jumlah semester yang belum dibayarkan *
Jumlah semester yang belum dibayarkan pada saat pendaftaran Beasiswa Luar Biasa 6. Diisi dengan
jumlah semester yang BELUM dibayarkan/masih Anda tangguhkan dari semester satu hingga saat ini.

https://docs.google.com/forms/d/1rf1eHTU2WPk4V01rEHB0aKvEvWCQTT7--05zyOiXBd8/edit
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13.

Total UKT yang belum dibayarkan *
Total UKT yang BELUM dibayarkan dari semester satu hingga saat ini jika ada.

14.

Apakah UKT Semester Genap 2020/2021 Anda di SIX Menunjukkan Prosedur
Cicilan? *
Tandai satu oval saja.
Ya, UKT saya di SIX Menunjukkan Prosedur Cicilan 2 kali (50% dan 50%)
Ya, UKT saya di SIX Menunjukkan Prosedur Cicilan 3 kali (40%, 30% dan 30%)
Tidak, UKT saya di SIX Tidak Menunjukkan Prosedur Cicilan.

Beasiswa Luar Biasa #6

Data Diri

15.

Apakah SAAT INI Anda tinggal di rumah bersama keluarga? *
Jika Anda tinggal bersama keluarga/kerabat dan tidak mengeluarkan biaya tempat tinggal untuk diri
Anda saat ini harap isi Ya. Jika Anda tinggal sendiri dan perlu mengeluarkan biaya tempat tinggal harap
isi Tidak.

Tandai satu oval saja.
Ya
Tidak

16.

Apakah Anda masih membayar tempat tinggal lain seperti
kos/kontrakan/asrama perbulannya? *
Jika Anda masih mengeluarkan biaya untuk membayar kos/kontrakan/asrama atau tempat tinggal lain
terlepas Anda tempati saat ini atau tidak perbulannya. Tempat tinggal lain ini merupakan tempat tinggal
Anda sendiri, bukan tempat tinggal bersama keluarga.

Tandai satu oval saja.
Ya, saya masih mengeluarkan biaya untuk kos/kontrakan/asrama
Tidak, saya tidak mengeluarkan biaya untuk kos/kontrakan/asrama

https://docs.google.com/forms/d/1rf1eHTU2WPk4V01rEHB0aKvEvWCQTT7--05zyOiXBd8/edit
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17.

Biaya tempat tinggal (kos/kontrakan/asrama) per bulan *
Harap isi HANYA jika Anda masih mengeluarkan biaya untuk membayar kos/kontrakan/asrama terlepas
Anda tempati saat ini atau tidak. Cukup diisi dengan angka nominalnya PERBULAN tanpa Rp, titik, dan
koma. Kondisi SAAT INI, BUKAN saat teman-teman sedang berkuliah normal. Merupakan tempat tinggal
Anda sendiri, bukan tempat tinggal bersama keluarga. Beri tanda '-' jika Anda tidak mengeluarkan biaya
untuk kos/kontrakan/asrama.

Data Keluarga

18.

Pekerjaan Ayah *

19.

Penghasilan bersih Ayah *

Beasiswa Luar Biasa #6

Cukup diisi dengan angka nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Jika tidak berpenghasilan tulis angka
nol (0).

20.

Pekerjaan Ibu *

21.

Penghasilan bersih Ibu *
Cukup diisi dengan angka nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Jika tidak berpenghasilan tulis angka
nol (0).

22.

Pekerjaan Wali *
Jika tidak ada tulis " - "

https://docs.google.com/forms/d/1rf1eHTU2WPk4V01rEHB0aKvEvWCQTT7--05zyOiXBd8/edit
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Penghasilan bersih Wali *
Cukup diisi dengan angka nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Jika tidak berpenghasilan atau tidak
ada wali tulis angka nol (0).

24.

Penghasilan Lain *
Penghasilan lain BUKAN uang saku dari penghasilan bekerja sampingan mahasiswa. Penghasilan lain di
sini contohnya adalah pemasukan/penghasilan lain apapun orang tua di luar pekerjaan utamanya.
Cukup diisi dengan angka nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Jika tidak berpenghasilan tulis angka
nol (0).

25.

Keterangan Penghasilan Lain *
Apabila memiliki penghasilan lain, silahkan tulis darimana sumber penghasilan tersebut dan apakah
sumber penghasilan tersebut merupakan penghasilan lain yang tetap setiap bulannya. Jika tidak
berpenghasilan lain tulis " - "

26.

Jumlah anggota keluarga yang sedang kuliah *
Diisi dengan angka, diri sendiri juga dihitung.

27.

Keterangan anggota keluarga yang sedang kuliah dan UKTnya *
Jumlahnya harus sesuai dengan jawaban pertanyaan diatas. Contoh: 1. Saya lulus Oktober 2021, UKT
10.000.000/Semester (Enter) 2. Adik Semester 1 UPI, UKT Gratis (Bidikmisi), dll.

https://docs.google.com/forms/d/1rf1eHTU2WPk4V01rEHB0aKvEvWCQTT7--05zyOiXBd8/edit
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Jumlah anggota keluarga yang sedang sekolah (SD/SMP/SMA) *
Diisi dengan angka.

29.

Keterangan anggota keluarga yang sedang sekolah (SD/SMP/SMA) dan SPPnya *
Jumlahnya harus sesuai dengan jawaban pertanyaan diatas. Contoh: 1. Adik kelas 1 SMA, SPP
1.000.000/Bulan (Enter) 2. Adik Kelas 5 SD, SPP Gratis, dll.

30.

Jumlah anggota keluarga lain yang ditanggung orang tua/wali *
Diisi dengan angka. Selain yang bersekolah dan kuliah, dan masih menjadi tanggungan. Ayah dan Ibu
WAJIB dihitung.

31.

Keterangan jumlah anggota keluarga lain yang ditanggung orang tua/wali *
Jumlahnya harus sesuai dengan jawaban pertanyaan di atas. Contoh: 1. Ayah (Enter) 2. Ibu (Enter) 3.
Satu kakek yang sakit keras dengan total biaya pengobatan 100juta termasuk obat (Enter) 4. Satu
saudara sepupu yatim piatu.

32.

Rata-rata Biaya Listrik Per Bulan *
Cukup diisi dengan angka nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Jika tidak ada tulis angka nol (0).

https://docs.google.com/forms/d/1rf1eHTU2WPk4V01rEHB0aKvEvWCQTT7--05zyOiXBd8/edit
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Keterangan Biaya Listrik *
Berikan keterangan Biaya Air jika diperlukan. Jika tidak ada isi "-". Contoh: Menggunakan Token

34.

Rata-rata Biaya Air Per Bulan *
Cukup diisi dengan angka nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Jika tidak ada tulis angka nol (0).

35.

Keterangan Biaya Air *
Berikan keterangan Biaya Air jika diperlukan. Jika tidak ada isi "-". Contoh: Biaya air 0 karena
menggunakan Air Tanah, dll.

36.

Pajak Bumi dan Bangunan tempat tinggal keluarga atau Biaya
Kontrakan/Apartemen/Kos dalam satu tahun *
Cukup diisi dengan angka nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Nilai yang dituliskan yaitu "Pajak Bumi
dan Bangunan Yang Harus Dibayar". Jika mengontrak ataupun apartemen, tuliskan biaya sewanya
dalam satu tahun. Jika kontrakan/kos/apartemen dibayar per bulan, maka dikali 12 bulan. Merupakan
tempat tinggal keluarga.

37.

Biaya hutang/angsuran yang harus dibayar per bulannya *
Hutang/angsuran yang harus dibayar PER BULAN (BUKAN TOTAL HUTANG). Cukup diisi dengan angka
nominalnya tanpa Rp, titik, dan koma. Jika tidak ada tulis angka nol (0). Pembayaran maupun angsuran
kontrakan/apartemen/kos TIDAK termasuk hutang.

https://docs.google.com/forms/d/1rf1eHTU2WPk4V01rEHB0aKvEvWCQTT7--05zyOiXBd8/edit
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38.

Rincian hutang dan angsuran *
Ditulis dengan format : Nomor/total hutang/keperluan hutang rinci/nominal angsuran per bulan/berapa
kali angsuran lagi (klik enter). Contoh: 1/Rp 40 Jt/Membayar sewa kios/Rp 5 Jt/4 (Enter) 2/Rp 100
Jt/Mobil untuk berdagang keliling/Rp 4 Jt/15. Jika tidak ada isi "-". Angsuran transportasi (Mobil/Motor)
HARUS diberi rincian untuk apa digunakan. Pembayaran maupun angsuran kontrakan/apartemen/kos
TIDAK termasuk hutang. Tim BLB berhak untuk TIDAK mencantumkan hutang tersebut jika tidak ditulis
dengan rincian yang jelas dan sesuai format.

Esai

39.

WAJIB diisi. Tidak mengisi akan didiskualifikasi.

Jelaskan alasanmu mendaftar Beasiswa Luar Biasa *
WAJIB diisi. 100 - 300 kata.

40.

Jelaskan latar belakang diri dan keluargamu *
WAJIB diisi. 100 - 300 kata.

https://docs.google.com/forms/d/1rf1eHTU2WPk4V01rEHB0aKvEvWCQTT7--05zyOiXBd8/edit
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Tim Seleksi Beasiswa Luar Biasa 6 akan menerima dan mengecek kelengkapan
berkas peserta. Apabila berkas yang diunggah tidak lengkap atau tidak sesuai
dengan data yang diisi di formulir pendaftaran online, maka tim akan
menghubungi peserta melalui LINE/WhatsApp.

Sebelum
Submit,
Mohon
Diperhatikan!

Jangan lupa untuk mengirim BERKAS sesuai dengan ketentuan yang dapat dilihat
di beasiswaluarbiasa.com/daftar. Jika peserta tidak mengirim berkas, maka
peserta dinyatakan GUGUR.
Calon penerima beasiswa (Beswan) yang lolos dan terpilih akan lanjut ke tahap
selanjutnya yaitu wawancara. Peserta akan dihubungi oleh Tim Seleksi Beasiswa
Luar Biasa 6 untuk wawancara dengan jadwal yang akan dibahas lebih lanjut.
Selengkapnya di beasiswaluarbiasa.com/daftar
Apabila terdapat pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi:
Henny: hennyrp (LINE), +62 878-7763-6661(WhatsApp)
Sidik: sidik_nr (LINE), +62 818-0626-8069 (WhatsApp)

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Formulir
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