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Assalamu’alaikum Wr.Wb.  
 

Berkenaan dengan program kerja Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2015 terutama dalam mata anggaran Pemberian Beasiswa 

Siswa Miskin (BSM) untuk Siswa Madrasah Swasta, dengan ini kami minta Saudara untuk 

memperhatikan dan menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut : 
 

1. Kuota anggaran BSM 2015. 

 

 Kuota BSM MI sejumlah 450 siswa. Masih terdapat sisa kuota untuk siswa non-Kartu. 

Masing-masing MI kami beri kesempatan mengusulkan maksimal 5 siswa miskin dari 

kategori non-Kartu untuk kami seleksi lebih lanjut. 

o Mohon kepala Madrasah ikut menjelaskan kepada siswa / wali murid bahwa 

pengusulan siswa non-Kartu tidak otomatis menerima BSM. Hanya siswa dengan 

skoring tertinggi sesuai kuota yang ada, bisa masuk sebagai penerima BSM. 

 Kuota BSM MTs sebanyak 118 siswa. Jika dibandingkan dengan siswa ber-Kartu, 

anggaran tidak cukup untuk 1 tahun anggaran. Untuk semester I 2015, seluruh siswa ber-

Kartu akan kami masukkan sebagai penerima BSM. Sedangkan untuk kekurangan 

anggaran di semester II 2015, akan kami usulkan penambahan kuota melalui APBN-P. 

o Jika usulan penambahan kuota tidak disetujui, maka semester II 2015 kuota yang 

ada jadi semakin sedikit. 

 Kuota BSM MA sebanyak 17 siswa. Untuk pencairan 1 semester saja, anggaran yang 

diberikan kepada kami tidak cukup untuk seluruh siswa ber-Kartu. Oleh karena itu pada 

semester ini akan kami habiskan anggaran yang ada untuk 34 siswa. Akan kami lakukan 

proses seleksi bagi siswa MA calon penerima BSM sekaligus pengusulan penambahan 

kuota di APBN-P. 

o Mohon kepala Madrasah ikut menjelaskan kepada siswa / wali murid bahwa 

siswa ber-Kartu pun tidak otomatis menerima BSM. Hanya siswa dengan skoring 

tertinggi sesuai kuota yang ada, bisa masuk sebagai penerima BSM. 

 

2. Pengusulan BSM menggunakan format/data terlampir, dengan penjelasan : 

 

 Siswa ber-Kartu pada MI dan MTs. 

o Download dan cermati file : “Usulan BSM Jan-Jun 2015 Kartu MI-MTs” 

o Hapus semua data selain data Madrasah Saudara. 

o Validkan dengan data riil siswa ber-Kartu di Madrasah Saudara, terutama terkait 

penulisan NSM dan KPS. NSM harap dituliskan dengan mengikuti aturan EMIS. 

o Jika ada siswa yang sudah tidak aktif silakan diberi blok warna merah. 

o Jika ada penambahan data siswa ber-Kartu, silakan ditambahkan dengan cara 

meng-copy sebaris data yang ada kemudian edit isinya dengan data siswa 

dimaksud (usulan baru). Pengisian data dengan huruf kapital semua. Baris/ 

kolom siswa usulan baru harap diberi tanda berupa blok warna biru. 

o Sebelum mengisi data, cermati terlebih dahulu keterangan di bawah kolom. 

o Sheet kebutuhan dana anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kolom usulan, 

sehingga juga harus diisi lengkap. 

o Pada bagian bawah data ditambahkan ruang tandatangan dan stempel Kepala 

Madrasah beserta komite Madrasah. 

 Siswa non-Kartu pada MI. 

o Download file : “Usulan BSM Jan-Jun 2015 Non-Kartu MI” 

o Isi seluruh data dengan lengkap menggunakan huruf kapital semua. 



o Sebelum mengisi data, cermati terlebih dahulu keterangan di bawah kolom. 

o Sheet kebutuhan dana anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kolom usulan, 

sehingga juga harus diisi lengkap. 

o Pada bagian bawah data ditambahkan ruang tandatangan dan stempel Kepala 

Madrasah beserta komite Madrasah. 

 Siswa ber-Kartu pada MA 

o Download dan cermati file : “Usulan BSM Jan-Jun 2015 Kartu MA” 

o Hapus semua data selain data Madrasah Saudara. 

o Validkan dengan data riil siswa ber-Kartu di Madrasah Saudara, terutama terkait 

penulisan NSM dan KPS. NSM harap dituliskan dengan mengikuti aturan EMIS. 

o Jika ada siswa yang sudah tidak aktif silakan diberi blok warna merah. 

o Sebelum mengisi data, cermati terlebih dahulu keterangan di bawah kolom. 

o Sheet kebutuhan dana anak merupakan bagian tak terpisahkan dari kolom usulan, 

sehingga juga harus diisi lengkap. 

o Pada bagian bawah data ditambahkan ruang tandatangan dan stempel Kepala 

Madrasah beserta komite Madrasah. 

 

3. Berkas pendukung yang harus dikumpulkan : 

 

 Siswa ber-Kartu pada MI dan MTs [berkas administratif] : 

o Kartu : KPS / KKS / KIP / Kartu BSM. 

o KK (C1) >> siswa yang diusulkan tertera dalam KK pemilik KPS/KKS. 
o Jika siswa dan pemilik KPS/KKS tidak berada dalam 1 KK, harap melampirkan 

surat keterangan dari RT/RW/Kepala Dusun yang menerangkan bahwa siswa 

bersangkutan merupakan anak/cucu dari pemilik KPS/KKS dan tinggal serumah. 

 Siswa non-Kartu pada MI [berkas selektif] : 

o PKH (jika punya). 

o Surat keterangan miskin/tidak mampu dari Kelurahan/Desa (SKTM). 

o KK (C1) >> siswa yang diusulkan tertera dalam KK pemilik PKH/SKTM. 

o Surat keterangan tambahan (jika punya) yang dikeluarkan oleh 

RT/RW/Kepala Dusun (lihat edaran kami terdahulu). 
 Siswa ber-Kartu pada MA [berkas administratif + selektif]. 

o Kartu : KPS / KKS / KIP / Kartu BSM. 

o KK (C1) >> siswa yang diusulkan tertera dalam KK pemilik KPS/KKS. 
o Jika siswa dan pemilik KPS/KKS tidak berada dalam 1 KK, harap melampirkan 

surat keterangan dari RT/RW/Kepala Dusun yang menerangkan bahwa siswa 

bersangkutan merupakan anak/cucu dari pemilik KPS/KKS dan tinggal serumah. 

o Surat keterangan miskin/tidak mampu dari Kelurahan/Desa (SKTM). 

o Surat keterangan tambahan (jika punya) yang dikeluarkan oleh 

RT/RW/Kepala Dusun (lihat edaran kami terdahulu). 
 

4. Data usulan softcopy (Microsoft Excel [poin 2]) dikirim via email : spmsleman@yahoo.co.id 

paling lambat hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 pukul 12.00 WIB dengan diberi judul : 

Usul BSM periode : Januari - Juni 2015 Madrasah …….... 

 

5. Data usulan hardcopy dikirim ke Seksi Dikmad Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Sleman paling lambat hari Senin tanggal 15 Juni 2015 pukul 15.00 WIB dalam bentuk 

proposal dengan susunan : 

 

 Halaman muka/cover, diberi judul : Proposal BSM Madrasah ..............., periode : 

Januari - Juni 2015. Ketentuan warna cover : MI (kuning), MTs (merah), MA (biru). 

 Surat permohonan pengajuan proposal BSM yang ditujukan kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kab. Sleman Cq. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, yang 

ditandatangani oleh Kepala Madrasah dan diketahui Komite Madrasah. 

 Pendahuluan (silahkan mengacu pada pedoman BSM 2015) : 

o Latar belakang 

o Tujuan 

o Landasan Hukum 

o Sasaran dan satuan biaya 

o Persyaratan penerima BSM 

o Penggunaan dana (printout dari excel : kebutuhan dana anak - yang telah 

ditandatangani oleh masing-masing anak) 

 SK Kepala Madrasah tentang pengusulan calon penerima BSM (form PIP-01, 01B). 

 Daftar siswa yang diusulkan sebagai calon penerima BSM (printout dari excel : format 

usulan BSM - cukup sampai kolom 24). 

 Berkas pendukung (administratif dan/atau selektif - diurutkan sesuai daftar siswa). 
 

 



 

 

6. Keterangan tambahan : 

 

 Untuk MTs dan MA, meski ada data siswa ber-Kartu yang baru, mohon maaf belum bisa 

kami data di semester ini. Artinya tidak dimungkinkan adanya penambahan data. 

 Untuk MI, dikarenakan ada kategori yang berbeda maka tiap kategori dikirim masing-

masing baik data hardcopy maupun softcopy-nya. Artinya proposal untuk siswa ber-

Kartu dengan siswa non-Kartu dibuat tersendiri. 

 

7. Pengiriman data usulan BSM baik hardcopy maupun softcopy harap berhubungan langsung 

dengan penanggung jawab masing-masing bidang, yaitu : 

  

No Nama Uraian Tugas 

1 Muzayin Helmy Penanggung jawab Rekening 

2 Muh. Nur Subkhi Penanggung jawab Kartu MI 

3 Ahmad Syarif Lutfi Penanggung jawab Non-Kartu MI 

4 Minanur Rahman, SE Penanggung jawab Kartu MTs 

5 Istiqomah Penanggung jawab Kartu MA + Humas 

  

 

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.   

               

An. Kepala 

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah 

 

 

 

 

 

Drs. ABDUL HARIS NUFIKA, M.Pd 

NIP. 19631027 199603 1 001 

 

 

Tembusan : 

Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman 

 


