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Dalam rangka pelaksanaan peayaluran Bantuao Siswa Miskin (BSM tahun 2014, bersama
ini lmmi merginformasikan bahwa Direktorat Pembinaan SMP tslah ram.ryalurkan

prograrn Bantuan Siswa Miskin (}SM) tersebut melalui Bank BRI sebagai bark penyalur

Banhms Siswa Miskin (BSM) tahun 2014. Bantuan Siswa Mi*iE {SSM, terseb$t dapat

dimanfaatkan untuk pembiayaan keporluan priba.di siswa, selama yang b€rsaxlgkutao

rncmpcroleh pcndidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut di a.as, kami mengharap bantuan Saudara untuk
menyampaikan infbrmasi ini kepada sekolah {dua terlampir) agar siswa peuerima BSM
segeru mengambil rlgEa tersebut di tsank BRI terdekat dengan keteutuatr scbagai berrikue
1. Siswa pcnerima BSM didampingi orang tua/walilgrru sekolah dating ke uait kerja

operasional Bank Bzu terdekat;

2- siswa penerima BSM wajib dan me,nyerahkan bulci indmtitas dbi yaiar:

a) Fotocopy halaman biodata npor siswq deagan ketentuan pada halaman

tctwbut tcdapat nomor indcntitas sekolah r{en nomor indeatitas siswa;

b) Surat Keterangan Sekolqh (formot terlampir) ysng menegaskan bahwa siswa

tsrseht baar menrpakan siswa dari sekolah yang bersangl<utan.

3. Siswa penerima BSM menandarangani bukti penerimaan dana BSM yang disalurkarr

oleh Bank BRI;

4. Siswa kelas 9 tahun ajaran 201312014 yang belum mengambil BSM tatrun 2Al4 agw

s€gora mengambil ke BRI terdekat.;

5. Alokasi BSM SMP tahun 2014 ditetapkan sebagai berikut:

a) Siswa kelas 7 dan 8 tahrm ajam 2A1B/2A14 menerima dana sebesar Rp. 750.S00,-

/siswq

b) Sisnra kElas 9 tahrm ajaran 2}nn014 menerima dana sebesar Rp. 375.000,-

lsiswa

c) $iswa kelas 7 tahun qiaran 2014n015 menerima dana sebesar Rp. 375.000,-
/siswa.
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5, Darra BSM SMP sudah tersedia di BRI sstrBpt
7- Peogambilan dana BSM SMP oleh siswa pencrima dari Bank BRI dilahkas paliog

l@tlet tacggal 14 Dgembsr 20L4, ryabila de}ml kuruo waktr ter*ak$ dfins BSM
belum dianrbil oleh siswa maka dase tenebrs akss diksmbalikss ke r*cning
pryalur untuk sstaujutuya disstorken ke Ifus Negara

8. Apabila masih ada peserta didik yang orang tuaaya pemegang Kartu Perliudrxrgan

$osial (IQS) beltnn mcndapatkan BSM t*rm ?014 agar seg€ra diusulkan rnelalui
email b*msmp20f@gmritcom, uutuk dapat segera diproses oleh Direktorat
Pembinaan SMP.

Atas pe&atian dar kerjasama Saudma- kami ucapkanterima k6sft.

TembusaaYtlr.
I. Dire}tur Jertderal Pendidikm Dase;
2. Kepala Dinas Pendtlilan kovinsi;
3. Arsip.
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