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PETUNJUK SELEKSI 

BEASISWA FKIP 2021/2022 
 

Diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK yang berminat menjadi guru Sekolah Dasar (SD) atau guru Pendidikan Anak 

Usia Dini (PAUD), namun kesulitan ekonomi untuk membiayai studi di Perguruan Tinggi 

 

I. Fasilitas beasiswa yang diperoleh : 

Bebas 100% Uang Sumbangan Masuk (USM) 

Bebas 70% Uang Daftar Awal (UDA) dan Uang Daftar Ulang (UDU) 

Bebas 100% Uang Sumbangan Penyelengaraan Pendidikan (USPP) 

Bebas 100% Uang Pendaftaran Rencana Studi (UPRS) 

Bebas 100% Biaya Pembinaan Mahasiswa Baru (hanya sekali di-awal masuk) 

Mendapatkan bantuan biaya hidup 

II. Persyaratan Umum 

1. Calon merupakan putra daerah wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan atau / daerah tertinggal dan berasal dari 
keluarga kurang mampu. 

2. Siswa SMA/SMK atau bentuk lain yang sederajat dan lulus pada tahun 2020 atau akan lulus pada tahun 2021. 
3. Beragama Kristen. 

4. Memenuhi persyaratan Nilai Rapor, bagi SMA/SMK yang telah berbasis KBK : 

Untuk Sekolah yang menggunakan Kurikulum 2006 (KTSP) 

Rata-rata nilai Kognitif Matematika kelas XI semester 1 & 2 ≥ 75 (Tujuh Puluh Lima) 

Rata-rata nilai Kognitif Bahasa Inggris kelas XI semester 1 & 2 ≥ 75 (Tujuh Puluh Lima) 

Untuk Sekolah yang menggunakan Kurikulum 2013 (K.13) 

Rata-rata nilai Kognitif Matematika kelas XI semester 1 & 2 ≥ 3 (Tiga) 

Rata-rata nilai Kognitif Bahasa Inggris kelas XI semester 1 & 2 ≥ 3 (Tiga) 

Untuk Sekolah yang menggunakan kurikulum campuran, 
contohnya : semester 1 K.13, semester 2 KTSP 

Nilai Kognitif Matematika kelas XI semester 1 ≥ 3 (Tiga) 

Nilai Kognitif Bahasa Inggris kelas XI semester 1 ≥ 3 (Tiga) 
 

Nilai Kognitif Matematika kelas XI semester 2 ≥ 75 (Tujuh Puluh Lima) 

Nilai Kognitif Bahasa Inggris kelas XI semester 2 ≥ 75 (Tujuh Puluh Lima) 

5. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak menggangu kelancaran proses pembelajaran di perguruan tinggi 
sesuai ketentuan Universitas Kristen Petra. 

6. Mempunyai motivasi tinggi untuk mengabdi menjadi guru dan mempunyai kepribadian dan kemandirian yang baik. 

III. Proses Seleksi 

1. Tahap I 
a. Calon mengisi dan melengkapi Form PMB FKIP yang dapat diunduh di http://admission.petra.ac.id/ di bagian 

akses pintas - Informasi Tes Seleksi – kolom Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Pendidikan Anak Usia 

Dini (PG PAUD) 

b. Calon mengisi dan melengkapi Form Beasiswa FKIP yang dapat diunduh di http://admission.petra.ac.id/ di 
bagian Beasiswa 

c. Calon mengirimkan soft copy Form PMB FKIP dan Form Beasiswa FKIP yang sudah dilengkapi melalui email ke 

pendidikan@petra.ac.id 

d. Calon akan mendapat info untuk Jadwal Tes wawancara dengan tim Dosen FKIP / PIC Mitra FKIP 
e. Calon mengikuti Tes Wawancara dengan tim Dosen FKIP / PIC Mitra FKIP 
f. Bagi calon yang dinyatakan lulus wawancara, Hardcopy Form PMB FKIP dan Form Beasiswa FKIP beserta 

kelengkapan berkasnya diserah terimakan ke UK Petra dengan salah satu cara di bawah ini: 
1. Dibawa dan diserahkan kepada tim dosen FKIP / PIC Mitra FKIP / tim BAA yang sedang bertugas 

melakukan kunjungan atau seleksi ke daerah Calon, atau 

2. Dikirimkan ke Universitas Kristen Petra dengan penulisan tujuan : 

Universitas Kristen Petra 
up. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) 
Gedung Q2, lt. 9 

Jl. Siwalankerto 121–131, Surabaya 60236 
Tlp : (031) 2983355 / (031) 2983000 ext 3355 

http://admission.petra.ac.id/
http://admission.petra.ac.id/
mailto:pendidikan@petra.ac.id
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2. Tahap II 

a. Calon membeli Kartu PAC dengan harga khusus pada tim dosen FKIP / PIC Mitra FKIP yang sedang bertugas 

melakukan kunjungan atau seleksi ke daerah Calon, atau juga melalui Tata Usaha FKIP, baik pembelian langsung 

di Kampus Universitas Kristen Petra, maupun melalui transfer ke Rekening FKIP: Bank CIMB Niaga 

703282735700 
a.n MAGDALENA CHRISTIANA 

dengan mengirimkan bukti transfer ke pendidikan@petra.ac.id / WA: 0857-3365-7012 

b. Calon menjalankan proses pendaftaran online dengan menggunakan kartu PAC tersebut. 
c. Calon mengikuti ujian tertulis di daerah Calon atau yang sudah ditentukan melalui web 

http://admission.petra.ac.id/, seperti: 

Ambon 

Tana Toraja – Sulawesi Selatan 

Palangkaraya – Kalimantan Tengah 

Kupang – Nusa Tenggara Timur 

Nias – Sumatera Utara 

Serta daerah 3T Lainnya 

 

* terdapat rekrutmen untuk anak kelas 10 dan 11, di daerah seperti: 

Mentawai – Sumatera Barat 

Sumba Barat dan Sumba Tmur 

 

 
 

*Catatan: PIC Mitra FKIP dapat memperbanyak berkas beasiswa ini sesuai kebutuhan 

mailto:pendidikan@petra.ac.id
http://admission.petra.ac.id/
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PROSEDUR PENDAFTARAN 

BEASISWA FKIP 

TAHAP I 
 

. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Calon mengikuti Tes Tulis PMB UK Petra 

sesuai jadwal tiap daerahnya 

 Calon yang dinyatakan lulus wawancara, 

mengirimkan/ mengumpulkan hardcopy form 

 Calon Membeli kartu PAC seharga Rp 

150.000,- melalui tim Dosen FKIP / PIC 

Daerah / TU FKIP 

 Calon melakukan registrasi online di 

admission.petra.ac.id 

PENGUMUMAN 

http://admission.petra.ac.id/ 

(atau di SMA/SMK masing-masing) 

 

Calon 

Mahasiswa 

Calon Mengisi dan Melengkapi Formulir 

PMB FKIP dan Formulir Beasiswa FKIP 

Calon mengikuti tes Wawancara dengan 

Tim Dosen FKIP / PIC Daerah 

Mengirimkan softcopy form ke email 

pendidikan@petra.ac.id 

Untuk informasi lebih lanjut hubungi : 

 
Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Universitas Kristen Petra 

Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya - 60236 

Telp. (031) 8439040, 8494830-31 

ext. 3355 atau 3356 

Fax. (031) 8436418 

0857-3365-7012 (Bu Lesthia) 

 

Jam kerja : 

Senin - Jumat : 08.00 - 15.00 WIB 

http://admission.petra.ac.id/
mailto:pendidikan@petra.ac.id
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SYARAT UJIAN TULIS 

BEASISWA FKIP 
 

Diperuntukkan bagi siswa SMA/SMK yang berminat menjadi guru Sekolah Dasar (SD) atau guru Pendidikan Anak 
Usia Dini (PAUD), namun kesulitan ekonomi untuk membiayai studi di Perguruan Tinggi 

 

Berikut adalah persyaratan tes wawancara dan ujian tulis bagi calon mahasiswa: 

- Membawa form PMB FKIP dari Universitas Kristen Petra yang sudah terisi beserta dokumen kelengkapannya 

- Membawa form permohonan beasiswa FKIP dari Universitas Kristen Petra yang sudah terisi. 

- Fotokopi rapor kelas XI yang telah dilegalisir oleh Kepala Sekolah. 

- Fotokopi Kartu Tanda Pelajar. 

- Fotokopi Ijazah atau SKHUN yang telah dilegalisir (bagi lulusan tahun 2020) 

- Membawa surat Keanggotaan Berjemaat dari Gereja 

- Fotokopi surat baptis. 

- Fotokopi Kartu Keluarga. 

- Fotokopi rekening listrik (PLN) / pembelian token listrik dan pembayaran telepon selama 3 bulan terakhir. 

- Fotokopi slip pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

- Fotokopi slip gaji penanggung biaya (orang tua/wali). 

- Membawa foto tempat tinggal keluarga (terbaru). 

- Membawa foto keluarga (terbaru). 

- Membawa pas foto berwarna berukuran 3x4 (terbaru). 

- Membawa mistar pembulat dan pensil 2B. 
 

Semua kelengkapan diatas, sesuai alur yang sudah diberikan, harap sudah dikumpulkan dalam bentuk softcopy sebelum 

jadwal Tes Wawancara Calon dimulai ke email pendidikan@petra.ac.id. Sementara bagi yang sudah dinyatakan lulus tes 

wawancara, harap sudah mengumpulkan Hardcopy kepada tim Dosen FKIP / PIC Mitra FKIP sebelum mengikuti ujian 

tulis 
 

terkecuali bagi daerah yang pelaksanaan wawancara dengan jadwal tes tulisnya terpaut jauh, dapat mengirimkan berkas 

hardcopy ke: 

Universitas Kristen Petra 
up. Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) 

Gedung Q2, lt. 9 
Jl. Siwalankerto 121 – 131, Surabaya – 60236 

Tlp : (031) 2983355 atau 2983000 ext 3355 / 3356 

 

 

*Catatan: PIC Mitra FKIP dapat memperbanyak berkas beasiswa ini sesuai kebutuhan 

mailto:pendidikan@petra.ac.id
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Kepada Yth. Rektor 

u.p. Panitia PMB 2021/2022 

Universitas Kristen Petra Surabaya 

 

Dengan hormat, 
Bersama ini saya dengan identitas di bawah ini, mengajukan permohonan Beasiswa FKIP. Sebagai pertimbangan saya 
lampirkan berkas-berkas yang diperlukan. 

Nama :              

Sekolah Asal :              

Program studi pilihan di UK Petra :  1. Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) 
2. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) 

 

Kelengkapan administrasi yang saya lampirkan 

No. Berkas-berkas Jumlah 

1. Foto Copy :  

a. Rapor SMA/SMK kelas XI, SMT 1 dan 2, dilegalisir oleh Kepala Sekolah. 1 set 
b. Kartu Tanda Pelajar 1 lbr 

c. Ijazah dan SKHUN (bagi lulusan tahun 2020) 2 lbr 

2. Surat Keterangan Keanggotaan Berjemaat dari Gereja 1 lbr 

3. Copy Surat Baptis 1 lbr 

4. Copy KK (Kartu Keluarga) 1 lbr 

5. 
Copy rekening listrik (PLN) / pembelian token listrik dan pembayaran telepon masing- 
masing untuk pembayaran 3 bulan terakhir 

1 set 

6. Copy PBB (Pajak Bumi Bangunan) 1 lbr 

7. Slip gaji /Surat Keterangan Gaji penanggung biaya studi 1 lbr 

8. Foto keluarga dan tempat tinggal keluarga (2 foto yang berbeda) 2 lbr 

 
“Saya menyadari sepenuhnya bahwa program beasiswa ini diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar 

membutuhkan dan berprestasi, karena itu saya menyatakan bahwa semua keterangan dan berkas lampiran 
yang saya berikan adalah benar dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Apabila dikemudian hari 

ditemukan ternyata data yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi pencabutan hak 

sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra. Keputusan persetujuan permohonan beasiswa ini sepenuhnya 
menjadi wewenang Universitas Kristen Petra yang keputusannya tidak dapat diganggu gugat.“ 

 

  ,_  20  _  

Mengetahui, Hormat saya, 

Orang tua/wali Pemohon 
 

Materai 6000 

_______________________________ ___________________________ 
tanda tangan, nama terang tanda tangan, nama terang 

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA FKIP 

UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 
Penerimaan Mahasiswa Baru 2021/2022 
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SURAT PERNYATAAN 

CALON PENERIMA BEASISWA FKIP 

Yang bertandatangan di bawah ini saya : 

Nama Calon :    

Asal Sekolah :    

Program studi pilihan di UK Petra :     

Apabila saya dinyatakan sebagai penerima Beasiswa FKIP maka saya bersedia mentaati ketentuan di bawah ini dan 

peraturan Universitas Kristen Petra lain yang berlaku, serta bersedia menerima segala konsekuensinya apabila tidak 

memenuhi ketentuan tersebut. 

Mengetahui, 
Orang tua, Calon, 

 

 
tanda tangan, nama terang tanda tangan, nama terang 

KETENTUAN BEASISWA FKIP 

UNIVERSITAS KRISTEN PETRA 

1. Syarat-syarat Umum : 

1.1. Sebagai mahasiswa aktif dengan beban minimal 12 sks, sesuai data setelah PRS II, kecuali untuk penyelesaian Tugas Akhir  / Skripsi. 

1.2. Berkelakuan baik. 

1.3. Tidak menikah. 

1.4. Tidak berpenghasilan tetap. 

1.5. Tidak sebagai mahasiswa di Perguruan Tinggi lain. 

1.6. Belum / tidak sedang mendapat beasiswa dalam bentuk lain di dalam lingkungan Universitas Kristen Petra, maupun pihak-pihak lain. 
1.7. Tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan Universitas Kristen Petra dan ketentuan hukum yang berlaku. 

2. Syarat-syarat Khusus : 

2.1. Lulus seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). 

2.2. Bersedia untuk diwawancarai oleh Tim Dosen FKIP / PIC Mitra FKIP 

21.3. Mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) ≥ 2,50 
3. Perjanjian Beasiswa FKIP : 

3.1. Bersedia untuk mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang diselenggarakan Universitas Kristen Petra. 
3.2. Bersedia magang kerja dengan sukarela di unit-unit kerja di lingkungan Universitas Kristen Petra  10 jam/ per minggu selama 1 (satu) semester. 

3.3. Bersedia menjalani ikatan kerja/dinas sebagai guru di sekolah yang ditentukan (minimal N+1) 

3.4. Bersedia mengabdi sebagai pendidik / guru di daerah asal / tempat yang ditentukan Universitas 

4. Lamanya Beasiswa yang Diberikan : 

4.1. Untuk S-1, diberikan sebanyak-banyak 8 (delapan) semester (dengan ketentuan setiap semester diadakan evaluasi terhadap prestasi akademik yang 

dilewati). 

5. Pencabutan Beasiswa : 

5.1. Normatif 

5.1.1. Batas masa pemberian beasiswa telah berakhir berdasarkan ketentuan yang berlaku 

5.1.2. Penerima beasiswa meninggal dunia. 

5.1.3. Penerima beasiswa pindah/transfer Program Studi/Program 

5.2. Pelanggaran 

5.2.1 Terbukti melakukan penyelewengan terhadap Pancasila sebagai ideologi Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 dan amandemennya, atau terlibat dalam kegiatan makar yang menentang negara atau pemerintah yang sah 

5.2.2. Terbukti melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 

5.2.3. Memberikan keterangan/bukti yang palsu. 

5.2.4. Mencemarkan nama baik Universitas. 

5.2.5. Mendapat peringatan dan terbukti melanggar Tata Tertib Universitas. 

5.2.6. Melakukan pelanggaran moral / kode etik sebagai mahasiswa FKIP 

5.2.7. Tidak mengikuti kegiatan perkuliahan atau akademik selama 1 (satu) semester tanpa alasan yang sah. 

5.2.7. Tidak memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus beasiswa yang diatur dalam peraturan ini. 

6. Hal Khusus : 

6.1. Calon mahasiswa yang lulus wawancara dan tes tulis masuk FKIP Universitas Kristen Petra dan mengajukan permohonan beasiswa FKIP, 
sebelum dinyatakan resmi diterima sebagai mahasiswa FKIP Universitas Kristen Petra, masih harus menempuh proses pemantapan sebagai 

calon mahasiswa selama kurang lebih 1 bulan di Kupang, untuk mengikuti Program Pemantapan Calon Mahasiswa FKIP Universitas Kristen 
Petra - bekerja sama dengan Yayasan KPact (tidak dikenakan biaya transport dan akomodasi) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus proses 

pemantapan tersebut, akan menerima surat resmi pemberitahuan diterima sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra penerima beasiswa 
FKIP, dan mahasiswa wajib melakukan pendaftaran definitif untuk memastikan statusnya sebagai mahasiswa baru aktif FKIP. 

6.2. Apabila penerima beasiswa tidak memenuhi poin 2.3 dalam syarat-syarat khusus, maka beasiswa untuk 1 (satu) semester berikutnya 

dihentikan. Bila hal tersebut terjadi selama 2 (dua) kali berturut-turut, beasiswa akan dicabut. 

6.3. Penerima beasiswa berkewajiban membayar 30% Uang Daftar Awal (UDA) dan Uang Daftar Ulang (UDU). 
6.4. Pembayaran denda dikenai apabila penerima beasiswa melanggar seluruh ketentuan tersebut di atas yang mengakibatkan diberhentikan 

sebagai mahasiswa / tidak dapat menyelesaikan studinya di Universitas Kristen Petra dan atau mengundurkan diri, maka penerima beasiswa 
diwajibkan mengembalikan sekurang-kurangnya sejumlah beasiswa yang telah diberikan oleh Universitas Kristen Petra, kecuali karena alasan 

tertentu yang dapat diterima dengan baik oleh Universitas Kristen Petra. 

Materai 6000 
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PERNYATAAN 
 

Formulir ini saya isi dan tanda tangani dengan penuh kesadaran tanpa suatu paksaan dari pihak lain 
manapun dan dalam bentuk apapun. Saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya berikan 
adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 

Jika dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keterangan yang saya berikan ini maka 
Universitas Kristen Petra berhak membatalkan proses pendaftaran, sampai dengan menjatuhkan sanksi 
dengan mencabut status kemahasiswaan saya di Universitas Kristen Petra. 

 

 
………………., ……………………............. 20..….. 

(Nama Kota), (Tanggal) 

 
Yang mengisi, 

 

 

 

 
 

Tanda tangan, nama terang 

Materai 6000 
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