Bogor EduCARE
b o g o r e d u c a r e . o r g

BERKAS
PENDAFTARAN

angkatan

23
Tahun Ajaran
2019/2020

No. TES
Nama Lengkap

Kelengkapan: (*diisi petugas pendaftaran)
Formulir Data Diri

FC Kartu Keluarga

Formulir Survei

Slip Gaji/S. Ket. Penghasilan Ortu

FC Ijazah/SKL

S. Izin Orang Tua

SKTM asli

Pas Foto

FC KTP/Kartu Identitas

Penerima Berkas

Surveyor

Interviewer

NO TES: ___________________
FORMULIR PENDAFTARAN CALON MAHASISWA
1. Identitas Pribadi
Nama Lengkap

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

Nama Panggilan

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

Jenis Kelamin

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

Tempat/Tgl Lahir

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

Umur

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

Agama

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

Alamat Asal

: Jl. …………………………………………………………………………………………………
RT ……. RW ……. Ds/Kel. ………………..………… Kec. ………..……………………
Kota/Kab. …………………………………. Propinsi ……………………………………
: Jl. …………………………………………………………………………………………………
RT ……. RW ……. Ds/Kel. ………………………… Kec. ……………………………..
Kota/Kab. …………………………… Propinsi ………………………………………..

Alamat Tinggal

Pas Foto
4x6

Tinggal Bersama

: Orang tua/saudara* (……….…………….) / Lainnya (………………………)

No. Telp/HP

: ……………………………………………………………………………………………………

No. KTP/Identitas

: …………………………………………………………………………………………………...

Golongan Darah

: …………………………………………………………………………………………………….

Jumlah Saudara(*tidak termasuk Anda*)
Alamat email

: …………………………… Anak ke …………………………………………

: …………………………………………………………………………………………………………..

2. Riwayat Pendidikan
A. Pendidikan Formal
Sekolah

Lama
Tempuh

Jurusan

Tahun
Lulus

SD
SMP
SMA/K
B. Pendidikan Non Formal/Kursus
Lembaga Kursus

3. Pengalaman Kerja/Magang
No
Nama Instansi
1
2
3
4

Bidang

Alamat

Tahun

Jabatan

Tahun
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4. Pengalaman Organisasi
No
Organisasi
1
2
3
4

Jabatan

Tahun

5. Identitas Orang Tua
Ayah

Ibu

Nama Lengkap

: …………………………………………

...…………………………………………….

Pendidikan Terakhir

: …………………………………………

...…………………………………………….

Pekerjaan/Jabatan

: …………………………………………
...…………………………………………….
: …………………………………………
...…………………………………………….
…………………………………………
………………………………………………..
: …………………………………………
...…………………………………………….
: ( ) Milik Sendiri
( ) Sewa/kontrak/kos: Rp. ……………………………/bln/thn*
( ) Lainnya ………………………………………………
: ………………………… Tahun ……………………. Bulan
: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
: …………………………………………
………………………………………………

Alamat Bekerja
Penghasilan
Status Rumah
Lama Menempati
Alamat Rumah
No. Telp/HP

Mempunyai Kartu ASKESKIN/JAMKESMAS/BPJS Kesehatan Gratis: Ya/Tidak*
6. Identitas Wali
Ayah

Ibu

Nama Lengkap

: …………………………………………

...…………………………………………….

Pendidikan Terakhir

: …………………………………………

...…………………………………………….

Pekerjaan/Jabatan

No. Telp/HP

: …………………………………………
...…………………………………………….
: …………………………………………
...…………………………………………….
…………………………………………
……………………………………..………..
: …………………………………………
...…………………………………………….
: ( ) Milik Sendiri
( ) Sewa/kontrak/kos: Rp. ………………………………/bln/thn*
( ) Lainnya ……………………………………………………
: ………………………… Tahun ……………………. Bulan
: …………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
: …………………………………………
………………………………………………

Hubungan

: …………………………………………………………………………………………………

Alamat Bekerja
Penghasilan
Status Rumah
Lama Menempati
Alamat Rumah
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7. Identitas Saudara Kandung
Isi data saudara kandung di bawah ini dengan urutan dari saudara tertua:
No
Nama
L/P Tempat/Tgl Lahir Pendidikan
Pekerjaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bila tidak tinggal
bersama orang tua,
maka keterangan
lainnya mengenai
kondisi wali

Keterangan

8. Keterangan mengenai kesehatan
a. Dalam 6 bulan terakhir, berapa kali dirawat di rumah sakit: ______ kali
b. Nama penyakit yang pernah diderita:
Asma/Thypus/Magh/TBC/Epilepsi/Lainnya*_______________
Terakhir kambuh: ___________________
c. Kebiasaan khusus: ___________________
(dalam hal penyakit kambuh/agar tidak kambuh)

9. Penanggung Biaya
Selama proses belajar di BEC, biaya operasional (transportasi, makan, dll) ditanggung
oleh:
( ) Orang Tua
( ) Wali
( ) Lainnya:
Nama Lengkap

: ………………………………………………………………………………………

Pendidikan Terakhir

: ………………………………………………………………………………………

Pekerjaan/Jabatan

: ………………………………………………………………………………………

Alamat Bekerja

: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Penghasilan

: ………………………………………………………………………………………

Status Rumah

:(
(
(

) Milik Sendiri
) Sewa/kontrak/kos: Rp. ……………………/bln/thn*
) Lainnya ………………………………………
Page 3 of 15

Lama Menempati

: ……………. Tahun …………… Bulan

Alamat Rumah

: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

No. Telp/HP

: ………………………………………………………………………………………

Hubungan

: ………………………………………………………………………………………

10. Alamat Darurat
Nama Lengkap

: ………………………………………………………………………………………………………

Alamat Rumah

: ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

No. Telp/HP

: ………………………………………………………………………………………………………

Hubungan

: ………………………………………………………………………………………………………

11. Alasan Mengikuti Program Pendidikan di BEC (Wajib diisi minimal 30 kata)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Keterangan Lainnya
a. Memperoleh informasi tentang Bogor EduCARE (BEC) dari:
( ) Radio/Med. Massa (…………….) ( ) Sekolah
( ) Internet
( ) Brosur
( ) Teman
( ) Lulusan BEC
( ) Spanduk
( ) Saudara/Kerabat ( ) Lain-Lain (…………)
b. Cita-cita/target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c. Aktivitas sehari-hari (selama sekolah di SMU/setelah lulus):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d. Bila ada waktu senggang, kegiatan apa yang biasa dilakukan:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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e. Kerabat/saudara yang pernah/sedang belajar/ikut mendaftar di Bogor EduCARE
(BEC):
Nama
Alamat
Tahun
Hub. Kekerabatan

Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Bila
ada hal yang saya tulis tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dan kelulusan
untuk belajar di BEC dibatalkan.
__________________ , ____ ______________ 20___
Yang menyatakan dengan sejujur-jujurnya,

( …………………………………………………… )

Page 5 of 15

FORMULIR SURVEI
NAMA LENGKAP

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

NO TES

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

1. Keterangan mengenai tempat tinggal

Lainnya

Bangunan

a.

Kondisi Fisik Bangunan & Barang Mewah: beri tanda ()

Lantai

Tanah

Plester

Tegel

Keramik

Lainnya__________

Ukuran
Status Rumah

Type 21
Milik Sendiri

Type 36
Kontrak/sewa

Type 45
Dinas

Lainnya
Keluarga

Jml Kamar:____
Lainnya __________

Lingkungan

Perumahan

Perkampungan

Kumuh

Lainnya

Motor

Milik Sendiri

Kredit

Lainnya

TV>=21”

Milik Sendiri

Kredit

Lainnya

Sofa

Milik Sendiri

Kredit

Lainnya

Kulkas

Milik Sendiri

Kredit

Lainnya

Mesin Cuci

Miliki Sendiri

Kredit

Lainnya

Komputer

Milik Sendiri

Kredit

Lainnya

Laptop

Milik Sendiri

Kredit

Lainnya

HP

Milik Sendiri

Kredit

Lainnya

Lainnya

b.

Merk/Type _______

Mobil/AC/Kontrakan/Lainnya ____________________________

Kondisi rute ke alamat: ____ Mudah dijangkau ____ Cukup ____ Sulit dijangkau

Alasan:

2.

a.

Rute dari BEC menuju alamat rumah (untuk keperluan survei)
*Untuk pendaftar dari luar Jabodetabek, silahkan isi data dengan alamat
wali/saudara/kerabat yang berada di Jabodetabek. Jika memang tidak ada, bisa diisi
dengan data tempat tinggal saat ini.

Alamat tinggal

:

Ciri khas rumah

:

No. Telp/HP

:

Jl.
RT.
Kec.

RW.

No.
Ds./Kel.
Kab/Kota

Prop.
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b. Daftar No. Tlp Tetangga/Teman dekat

(wajib diisi bagi yang tidak ada wali/kerabat di Bogor/Jabodetabek)

No

Nama

No. Telp/HP

Hubungan

1
2
3
4
5
RUTE dari BEC menuju rumah : (bisa dilanjutkan di lembar belakang jika kolomnya masih kurang)

c.

*Jika akses menuju rumah setelah angkutan umum terakhir tersedia transportasi umum seperti ojeg,
becak, atau sejenisnya, mohon dicantumkan. Apabila tidak tersedia dan jarak menuju rumah masih
cukup jauh, mohon cantumkan jaraknya (km).

No.

Perjalanan
[contoh]
Dari BEC ke Mc. Donald Pajajaran

Transportasi Umum
Angkot 05 (Cimahpar –
Ramayana)

Ciri/Tanda
Perempatan Lampu
Merah, ada Mc. Donald

Ongkos
Rp. 3.500

1

Ongkos PP (Total x 2)

d. Silahkan buat/lampirkan PETA dari BEC menuju rumah beserta lampiran fotofoto pendukung. Jika jarak BEC menuju rumah cukup jauh, silahkan gambarkan peta
tersebut dari jalan utama angkutan terakhir menuju rumah. Buatlah sedetail-detailnya,
termasuk jalan-jalan setapak/gang menuju rumah dan berikan petunjuk arah, serta
penanda-penanda yang mudah dikenali, seperti minimarket, toko, warung, pos, dll.
Jika alamat rumah dan rute tidak lengkap/tidak jelas, maka tidak akan disurvei dan akan
dianggap GUGUR.
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Gambar/peta dari BEC menuju rumah:
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e. Lampiran foto-foto pendukung peta lokasi:
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FORMULIR BERKAS
FORMULIR KELENGKAPAN BERKAS-BERKAS PENDAFTARAN
Fotokopi KTP/Kartu Identitas yang Masih Berlaku

Fotokopi KTP/Kartu Identitas silahkan tempel di sini

Slip*Slip
Gaji*Gaji silahkan tempel di sini, jika tidak ada slip gaji silahkan isi
formulir Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua di lampiran 6
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Fotokopi Ijazah/Surat Keterangan Lulus & Daftar Nilai yang Dilegalisir
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Fotokopi Kartu Keluarga
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Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa
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Surat Keterangan Penghasilan

SURAT KETERANGAN PENGHASILAN ORANG TUA/WALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: ___________________________________________________________

Alamat

: ___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Usia

: _____________

Pekerjaan

: ______________________________________________

Alamat Bekerja

: ___________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Penghasilan per bulan

: ____________________________________________________________

Surat keterangan ini diberikan untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonan
untuk dapat mengikuti program pendidikan di Bogor EduCARE bagi anak saya:
Nama

: ___________________________________________________________

Demikian surat keterangan ini dibuat. Semoga surat keterangan ini dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

_______________, ____ ______________ 20___
Orang Tua/Wali

___________________

Page 14 of 15

Surat Izin Orang Tua

SURAT IZIN ORANG TUA/WALI
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: ___________________________________________________________________

Alamat

: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Usia

: __________

Pekerjaan

: ___________________________________________________________________

dengan ini mengetahui, menyetujui, dan memberi izin kepada anak saya
Nama

: __________________________________________________________________

untuk mengikuti program pendidikan di Bogor EduCARE dan memberikan dukungan
sepenuhnya serta bertanggung jawab bilamana terjadi suatu hal selama mengikuti program
pendidikan di Bogor EduCARE sejak awal sampai dengan akhir program selesai.
Demikian surat izin ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
______________, _____ _______________ 20___

Bapak

Ibu
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ALUR PENDAFTARAN &
PANDUAN PENGISIAN FORMULIR
(TIDAK PERLU DIKUMPULKAN)

PENERIMAAN MAHASISWA BARU BEC
ANGKATAN 23 – TAHUN AJARAN 2019/2020

ALUR PENDAFTARAN
PMB
BEC
Angkatan
23
Tahun ajaran 2019/2020

1
2

DAFTAR ONLINE
Buka web pmb.bogoreducare.org, di bagian Login Member, klik Register. Lalu isi form registrasi kemudian Simpan.
Setelah itu, lakukan validasi email dari PMB Bogor EduCARE dengan klik link VALIDASI ACCOUNT MEMBER di email
yang digunakan untuk register. Jika sudah melakukan validasi, silahkan Login dengan username & password yang
sudah dibuat sebelumnya. Isi formulir pendaftaran yang ada di web, upload lampiran (minimal Ijazah/SKL dan SKTM),
lalu isi lokasi rumah Google Maps. Jika semua sudah lengkap/sudah diverifikasi tim PMB, kemudian cetak NO TES.

PENYERAHAN BERKAS
Setelah mendapatkan NO TES, download Berkas Pendaftaran di web pmb.bogoreducare.org. Bacalah Panduan Pengisian
terlebih dahulu agar pengisian Formulir dapat dilakukan dengan benar. Lengkapi lampiran-lampiran yang diminta seperti
Fotocopy Ijazah/SKL, Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua, Fotocopy KTP/Kartu Pelajar, Kartu Keluarga,
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang asli dari Kelurahan setempat, Surat Izin Orang Tua, dan Pas Photo 4x6
1 lembar. Kemudian masukan semua berkas pendaftaran tersebut ke dalam Business File ukuran F4/Folio (untuk pendaftar
laki-laki menggunakan bussiness file berwarna biru, sedang untuk perempuan berwarna merah). Berkas tersebut
diserahkan ke Panitia PMB BEC paling lambat H-2 Tes Tertulis, bisa dengan datang langsung ke Kampus BEC (prioritas
untuk yang domisili JABODETABEK) atau menggunakan jasa pengiriman (prioritas untuk domisili di luar JABODETABEK).
Penyerahan berkas ini WAJIB bagi yang sudah mendapatkan NO TES.

TES TERTULIS
Jika proses pendaftaran online & offline sudah dilakukan, selanjutnya mengikuti TES TERTULIS yang bertempat di kampus BEC
pada tanggal 22-23 Juni 2019. Tes tertulis berupa psikotes yang terdiri dari Tes Kemampuan Umum, Verbal, Analisa Gambar,
Bhs. Inggris, dan Matematika. Tes dimulai pkl. 08.00 WIB, dan peserta diwajibkan datang lebih awal. Peserta membawa alat tulis
lengkap dan berpakaian rapi/formal, atasan kemeja bawahan celana/rok bahan (tidak boleh pakai kaos dan celana jeans).
Hasil TES TERTULIS akan diumumkan tanggal 25 Juni 2019 di web pmb.bogoreducare.org dan akan di-email ke masing-masing
peserta. Setelah mendapat email Hasil Tes, untuk yang Lulus Tes lakukan daftar ulang dengan klik link yang ada di email tersebut.
Periode daftar ulang 25-27 Juni 2019.

sURVEI

Setelah melakukan daftar ulang, peserta Lulus Tes masuk ke tahap Survei yang akan dilaksanakan dari tanggal 6-18 Juli 2019.
Pada periode tersebut akan ada tim Survei BEC yang akan datang ke rumah sesuai alamat di formulir. Waktunya tentative,
bisa pagi, siang, atau sore; bisa di hari kerja, bisa juga di hari libur (Sabtu/Minggu). Usahakan di rumah tidak kosong atau
minimal ada 1 orang yang dapat dimintai keterangan. Hasil Survei akan diumumkan di web pada tanggal 20 Juli 2019 beserta
jadwal wawancara.

3

4

WAWANCARA

Wawancara akan dilaksanakan pada 23-25 Juli 2019 di Kampus BEC. Peserta yang lulus survei datang ke kampus bersama orang tua/wali
untuk wawancara sesuai jadwal yang sudah diberikan sebelumnya dan membawa berkas-berkas yang diminta sesuai keterangan yang
diberikan saat survei. Hasil Wawancara ini akan diumumkan pada 27 Juli 2019 di website dan akan di-email ke masing-masing peserta.
Setelah mendapat email Hasil Wawancara, untuk yang lulus lakukan daftar ulang dengan klik link yang ada di email tersebut.

5

Setelah semua tahan seleksi selesai, mahasiswa/i baru wajib mengikuti Masa Orientasi Mahasiswa (MOM). MOM akan dilaksanakan 16 19 September 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan mahasiswa/i baru mengenai lingkungan kampus BEC, termasuk di dalamnya
proses belajar mengajar (PBM), sosialisasi tata tertib, dan pengenalan sarana & prasarana yang ada di kampus ini.

CP:
Whatsapp
Tlp.
0251-8271607 0896 6552 0222

pmb.bogoreducare.org

PANDUAN PENGISIAN FORMULIR PENDAFTARAN
BOGOR EDUCARE
Bacalah panduan pengisian ini sebelum atau saat mengisi formulir. Panduan ini tidak perlu
disertakan dalam pengumpulan berkas pendaftaran.



Pertama, isi kolom NO TES dengan nomor tes yang diperoleh jika data pendaftaran online sudah
diverifikasi tim PMB BEC. No Tes tersebut akan aktif atau bisa dicetak apabila pendaftar telah
mengisi formulir dan meng-upload lampiran Ijazah/SKL dan SKTM pada akunnya di website
pmb.bogoreducare.org dan telah divalidasi admin PMB.



Tempelkan pas foto ukuran 4x6 pada tempat yang disediakan.

 Isi formulir dengan urutan berikut:
1. Isi bagian Identitas Pribadi
Nama Lengkap: silahkan isi nama lengkap pendaftar
Nama Panggilan: silahkan isi nama panggilan
Jenis Kelamin: silahkan isi jenis kelamin pendaftar (laki-laki/perempuan)
Tempat/Tgl Lahir: silahkan isi tempat dan tanggal lahir pendaftar
Umur: silahkan isi umur pendaftar
Agama: silahkan isi agama pendaftar
Alamat Asal: silahkan isi alamat pendaftar
Alamat Tinggal: silahkan isi alamat tinggal pendaftar, jika sama dengan alamat asal, tidak perlu
diisi ulang atau dengan memberi keterangan sama dengan keterangan di atas (s.d.a). Alamat
tinggal ini adalah alamat dimana pendaftar tinggal, misalkan pendaftar tinggal bersama
wali/saudara, pesantren, asrama, atau alamat lain.
Tinggal Berasama: silahkan isi dengan keterangan pendaftar tinggal bersama siapa. Jika tinggal
dengan Orang Tua, coret keterangan Saudara & Lainnya. Jika tidak bersama orang tua, missal
dengan saudara/wali, coret keterangan orang tua & lainnya, lalu isi keterangan tambahan dari
pilihan saudara. Contohnya: Kakak, Kakek, Paman, atau saudara lainnya. Jika tidak dengan orang
tua ataupun saudara, silahkan pilih keterangan Lainnya dengan memberikan keterangan
rincinya di tempat yang disediakan. Contohnya: Asrama, Pesantren, dll.
No Telp./HP: silahkan isi nomor telepon/HP pendaftar yang masih aktif dan bisa dihubungi
No KTP/Identitas: silahkan isi Nomor KTP pendaftar atau kartu identitas lainnya (Kartu
pelajar/SIM).
Golongan Darah: silahkan isi golongan darah pendaftar
Jumlah Saudara: keterangan pertama isi jumlah saudara kandung (jumlah adik dan kakak
kandung), keterangan kedua isi keterangan anak ke berapa. Contoh: Misalkan pendaftar anak
ke-2 dari 3 bersaudara, berarti pengisiannya, Jml Saudara: 2 anak ke 2.
Alamat email: silahkan isi alamat email yang aktif digunakan, atau email yang digunakan saat
mendaftar online di pmb.bogoreducare.org
2. Isi bagian Riwayat Pendidikan
Bagian A. Pendidikan Formal: silahkan isi nama sekolah mulai dari SD sampai SMA/SMK, isi
kolom jurusan (untuk bagian SMA/SMK), lalu isi lama tempuh/berapa lama menyelesaikan
masing-masing tahapan Pendidikan tersebut. Umumnya SD diselesaikan selama 6 tahun, SMP
dan SMA/SMK 3 tahun. Isi juga tahun lulusnya.
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Bagian B. Pendidikan Non Formal/Kursus: silahkan isi dengan kursus apa saja yang pernah
diikuti sebelumnya. Lengkapi pula jurusan dari kursus tersebut, berapa lama menyelesaikannya,
dan pada tahun berapa pelaksanaanya. Pengisiannya boleh lebih dari satu jika pernah mengikuti
beberapa kursus. Jika belum pernah mengikuti kursus sebelumnya, lewati/kosongkan tabelnya.
3. Isi bagian Pengalaman Kerja/Magang
Silahkan isi bagian ini dengan pengalaman kerja jika sudah pernah bekerja/magang di sebuah
instansi. Isi nama instansi tempat bekerja, alamat singkatnya/kotanya, jabatan saat
kerja/magang, dan tahun pelaksanaannya. Lewati/kosongkan jika belum pernah
bekerja/magang.
4. Isi bagian Pengalaman Organisasi
Silahkan isi bagian ini dengan Nama organisasi, jabatan, dan tahun berapa ikut dalam kegiatan
organisasi tersebut.
5. Isi bagian Identitas Orang Tua
Nama Lengkap: silahkan isi nama lengkap orang tua (Ayah & Ibu) pendaftar
Pendidikan terakhir: silahkan isi pendidikan terakhir orang tua pendaftar
Alamat Kerja: silahkan isi alamat singkat tempat bekerja orang tua.
Penghasilan: silahkan isi penghasilan orang tua per bulannya.
Status Rumah: silahkan isi status rumah orang tua saat ini, beri  pada pilihan yang ada. Untuk
pilihan sewa/kontrak/kos, lengkapi biaya sewa/kontrak perbulannya. Pilihan Lainnya bisa
digunakan jika kepemilikan rumah bukan milik sendiri atau sewa. Contohnya: Milik keluarga
untuk rumah yang ditinggali kepemilikannya masih atas nama keluarga orang tua, Asrama jika
rumah yang ditinggali statusnya asrama, atau lainnya.
Lama Menempati: silahkan isi perkiraan berapa lama tinggal di rumah tersebut.
Alamat Rumah: silahkan isi alamat lengkap rumah tersebut.
No Telp/HP: silahkan isi nomor telepon/HP orang tua yang aktif/dapat dihubungi.
Isi keterangan jika memiliki Jaminan kesehatan atau program lain dari pemerintah.
6. Isi bagian Identitas Wali
Bagian ini diisi jika tidak tinggal bersama orang tua atau tinggal bersama wali, misalnya Kakak,
Paman, Kakek, atau Wali lainnya. Jika tinggal bersama orang tua, isi dengan “keterangan sama
dengan poin 7”
7. Isi bagian Identitas Saudara Kandung
Isi data saudara kandung dengan urutan yang tertua sampai adik termuda, mulai dari nama
lengkap, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, Pendidikan terakhir, dan pekerjaannya.
Bila tinggal bersama wali/tidak tinggal dengan orang tua, silahkan isi kolom yang disediakan
dengan keterangan mengenai wali, seperti sudah berkeluarga atau belum, suami/istri bekerja
atau tidak, jumlah tanggungan anaknya berapa, dll.
8. Isi Keterangan Mengenai Kesehatan
Bagian a silahkan isi riwayat di rumah sakit dalam 6 bulan terakhir.
Bagian b silahkan isi jika ada penyakit yang pernah diderita dan kapan terakhir kambuh.
Bagian c silahkan isi kebiasaan/cara yang dilakukan agar penyakit yang diderita tidak kambuh.
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9. Isi Penanggung Biaya
Isi siapa yang akan menanggung biaya operasional seperti transportasi, makan, kost, dll selama
belajar di BEC. Beri  pada pilihan Orang Tua jika penanggung biaya adalah orang tua, Wali jika
dibiayai oleh wali yang sama dengan isian wali sebelumnya (isian form no. 6), dan Lainnya jika
penanggung biaya bukan orang tua atau wali (form no. 6). Jika yang diberi  adalah pilihan
Lainnya, maka keterangan dibawahnya harus dilengkapi.
10. Isi Alamat Darurat
Isi alamat darurat ini dengan alamat kerabat lain selain alamat orang tua/saudara atau wali yang
sudah diisi di lembar sebelumnya. Terlebih lagi bagi pendaftar yang berasal dari luar
JABODETABEK, dapat diisi dengan alamat saudara/kerabat yang terdekat dengan BEC/yang
berada di wilayah JABODETABEK.
11. Isi Alasan Mengikuti Program Pendidikan di BEC
Isi alasan dan penjelasan kenapa ingin mengikuti program Pendidikan BEC, wajib diisi minimal
30 kata.
12. Isi Keterangan Lainnya
Bagian a, beri  pada pilihan media yang menginformasikan BEC kepada pendaftar, boleh diisi
lebih dari satu.
Bagian b, isi cita-cita/target yang ingin dicapai dalam jangka waktu 2-3 tahun kedepan.
Bagian c, isi kegiatan sehari-hari selama SMA atau setelah lulus SMA.
Bagian d, isi kegiatan yang biasa dilakukan pada waktu senggang.
Bagian e, isi keterangan kerabat/saudara yang pernah/sedang belajar/ikut mendaftar di BEC.
Isi Nama lengkap, alamat, tahun berapa lulus/belajar/daftar ke BEC, dan hubungan
kekerabatannya dengan pendaftar.
 Isi Tempat, tanggal pengisian formulir, dan Tanda Tangan beserta nama lengkap.
 Isi formulir survei
 Isi nama lengkap dan nomor tes pada Formulir Survei
1. Isi Keterangan Mengenai Tempat Tinggal
Bagian a, isi dengan  keterangan kondisi fisik bangunan dan barang yang ada di rumah tempat
tinggal, seperti : lantainya, ukuran rumah/type rumah, status rumah, dan kategori lingkungan
rumah. Selain itu barang-barang yang ada dirumah serta status kepemilikannya, apakah milik
sendiri, masih kredit, atau lainnya.
Bagian b, silahkan  pilihan kondisi rute dari kampus BEC menuju rumah seperti apa, apakah
Mudah Dijangkau, Cukup, atau Sulit Dijangkau. Berikan pula alasannya kenapa masuk dalam
kategori tersebut. Contohnya: Mudah dijangkau alasannya karena hanya dengan naik 1x
angkutan umum dan letak rumah yang berada di pinggir jalan raya.
2.

Isi Rute dari Kampus BEC menuju rumah tempat tinggal pendaftar.
Bagian a isi tabel Alamat tinggal, isi dengan alamat tinggal sekarang. Isi kolom Ciri khas rumah
dengan keterangan-keterangan yang mencirikan rumah tinggal pendaftar seperti, warna
tembok, pagar, atau ciri lainnya misalkan di depan rumah ada pohon apa, ada warung, ada kolam,
dll. Lalu isi kolom no telp/HP dengan nomor HP dari yang tinggal di rumah dan pastikan
aktif/dapat dihubungi sertakan pula keterangan pemilik nomornya. Contoh: 081xxxxx (Ayah),
0812xxxxx (ibu), 08xxxxxx (pendaftar), 08xxxxxxx (kakak), dst.
Untuk pendaftar yang berasal dari luar JABODETABEK, silahkan isi data tersebut dengan alamat
wali/saudara/kerabat yang tinggal di JABODETABEK. Jika memang tidak ada
wali/saudara/kerabat di JABODETABEK, barulah bisa diisi dengan alamat tinggal/asalnya.
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Bagian b isi daftar no. tlp/HP tetangga/teman dekat/RT setempat, isi nama lengkap pemilik
nomor, Nomor HP yang bisa dihubungi, dan hubungan pemilik nomor dengan pendaftar. Tabel
ini wajib diisi. Bagi pendaftar yang berasal dari luar JABODETABEK, wajib diisi penuh/5 data.
Bagian c isi Tabel Transportasi Umum dari BEC menuju rumah. Buatlah rincian perjalanan
menggunakan transportasi umum dari BEC menuju ke rumah tempat tinggal/alamat yang diisi
sebelumnya.
Kolom Perjalanan diisi dengan tahapan perjalanan dari mana menuju kemana,
kolom Transportasi Umum diisi dengan kode nomor angkutan/rute angkutan,
kolom Ciri/Tanda isi dengan tanda pemberhentian angkutan dalam masing-masing tahapan
perjalanan,
kolom Ongkos diisi tarif angkutannya.
Jika akses menuju rumah setelah angkutan umum terakhir tersedia transportasi lainnya seperti
ojek, becak, atau sejenisnya, harus dicantumkan dalam tabel. Apabila tidak tersedia dan harus
ditempuh dengan berjalan kaki, cantumkan perkiraan jaraknya (dalam km).
Kemudian jumlahkan tarif untuk satu kali perjalanan dari BEC menuju rumah, lalu kalikan 2
untuk mendapatkan total ongkos PP.
Untuk transportasi online hanya digunakan/dicantumkan sebagai alternative saja, prioritas
utama tetap rincian menggunakan transportasi konvensional.
Bagian d buat/lampirkan peta dari BEC menuju rumah. Jika jarak dari BEC ke rumah cukup jauh,
maka silahkan gambar dari jalan utama angkutan umum terakhir menuju rumah. Gambar
dengan jelas dan detail, termasuk jalan setapak/gang menuju rumah dan berikan petunjuk
arahnya, serta penanda yang mudah dikenali seperti warung, took, pos ronda, minimarket,
jembatan, dll.
Jika alamat dan rute tidak lengkap/tidak jelas, maka tidak akan disurvei dan akan dianggap
GUGUR.
Bagian e lampirkan foto-foto pendukung peta. Contohnya foto tempat pemberhentian angkutan
umum di tiap tahapannya, foto jalan menuju rumah, foto pertigaan jalan, foto yang menjadi
penanda di dalam peta, foto tampak depan rumah pendaftar.


Lengkapi Formulir Berkas.
Jika memungkinkan untuk ditempel, silahkan ditempel di tempat yang disediakan pada formulir,
seperti FC KTP dan Slip Gaji. Untuk berkas berukuran A4 atau F4 seperti FC Ijazah/SKL, FC Kartu
Keluarga, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang asli, silahkan disesuaikan. Jika orang
tua/penanggung biaya dari pendaftar tidak memiliki slip gaji, silahkan isi form Surat Keterangan
Penghasilan yang sudah disediakan dan jangan lupa ditandatangan oleh orang tua, begitu pun
dengan Surat Izin Orang Tua.



Susun berkas-berkas pendaftaran (formulir, formulir survei, dan lampiran) ke dalam Business
File ukuran F4/Folio, berkas-berkas tersebut dilubangi dan dimasukan ke dalam Business File
secara berurutan sesuai urutan yang ada. Bagi pendaftar laki-laki gunakan Business File
berwarna biru sedangkan pendaftar perempuan berwarna merah. Kemudian diserahkan ke
kampus Bogor EduCARE maksimal 2 hari sebelum Tes Tertulis (22-23 Juni 2019), atau batas
pengumpulan berkas pendaftaran tanggal 20 Juni 2019. Hal ini bisa dilakukan dengan datang
langsung ke kampus atau bisa menggunakan jasa pengiriman seperti pos, JNE, Tiki, J&T atau
lainnya dan pastikan berkas tersebut sampai/diterima oleh kampus sebelum batas waktunya.
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Contoh business file

Alamat kampus/alamat pengiriman:
Kepada:
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru BEC 23
Kampus Bogor EduCARE
Jl. Cikiray RT 03 RW 06 Ds. Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Bogor 16710
Tlp. 0251-8271607 / WA 089665520222
Bagi yang datang langsung silahkan datang ke alamat di atas, dengan waktu operasional Senin –
Jumat mulai pkl. 09.00 – 16.00 WIB.
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Contoh pengisian Form Survei poin 2 (Rute dari kampus ke rumah)
Pendaftar berdomisili di daerah Cisarua Bogor yang berjarak cukup jauh dari kampus, dengan
perjalanan 3x naik angkutan umum ditambah ojek menuju rumah.
Tabel bagian a
Alamat tinggal
Ciri khas rumah

No. Telp/HP

: Jl. Flamboyan Raya
RT. 05 RW. 04 No.
Ds./Kel. Cisarua
Kec. Cisarua Kab/Kota Bogor Prop. Jawa Barat
: Rumah warna biru muda, pintu & jendela warna putih
Pagar tembok+teralis besi
: 0857 8850 3114 (nama pendaftar)
0856 7878 8787 (ibu)
0817 0051 1424 (kakak)

Tabel bagian b
No
1

Nama
Siti

No. Telp/HP
0852 1224 0848

Hubungan
Tetangga

2

Fitria

0857 7000 9401

Tetangga

3

Surya

0812 2017 2018

Teman

4

Darma

0857 5522 2255

Teman

5

Tabel bagian c
No.
1
2
3
4
5

Perjalanan

Transportasi Umum

Ciri/Tanda

Dari BEC ke Mc. Donald

Angkot 05

Dari Mc. Donald ke Mesjid
Nurul Ma’i
(PDAM)/Ekalokasari
Dari
PDAM/mesjid/Ekalokasari ke
Pasar Cisarua
Dari Indomaret pasar
Cisarua ke Kp. Cipari Bumi
Langoan RT 04/04
Kp. Cipari ke rumah

Angkot 02

Perempatan lampu
merah, ada Mc D
Pertigaan sukasari,
mesjid biru, Lippo
plaza ekalokasari
Perempatan pasar
Cisarua, Indomaret
di kiri jalan
Gg. Kecil sebelah
kiri ada rumah 2
tingkat
gg. kecil sebelah
kiri ±15m, ada
warung di kanan
dan gg kecil
dengan rumah
warna kuning-hijau

Angkot Cisarua
Ojek
Jalan kaki ±20m

TOTAL

Ongkos
3.500
3.500
7.000
7.000

21.000
Ongkos PP (Total x 2)

42.000
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Bagian d (gambar peta)

Page 7 of 12

Bagian e (Foto pelengkap peta)
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Rumah pendaftar
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