Skema Beasiswa Kita
Disusun oleh : Ana Agustina, Jonathan Manullang, Rara Sekar Larasati

1. Sekolah Kita Rumpin menyediakan alokasi anggaran beasiswa bagi
Adik Kita yang benar-benar membutuhkan bantuan finansial yang
terkait dengan kelanjutan pendidikan formalnya dalam lingkup periode
tertentu. Alokasi ini diambil langsung dari saldo kas organisasi.

2. Adik Kita adalah setiap anak pada rentang usia PAUD - 18 tahun,
berdomisili di Kp. Cibitung & Kp. Malahpar, serta telah konsisten
mengikuti kegiatan belajar mengajar SKR selama minimal satu tahun
penuh.

3. Guna menentukan individu adik yang layak menerima alokasi
beasiswa ini, SKR menerapkan tahapan verifikasi yang terdiri dari :
-) penentuan potensi kemampuan akademik-seni-linguistik-fisik dan
bidang lain yang mungkin didapati pada diri seorang/beberapa adik
-) tingkat kemauan serta seberapa mantap ia dengan pilihannya
-) tingkat kemampuan ekonomi keluarga berdasarkan hasil penelitian
sosial ekonomi dari Divisi Riset dan atau wawancara personal para
kakak pembina
-) peluang/kesempatan mengekspresikan diri yang lebih luas, belajar
berorganisasi, serta memproduksi karya pribadi
-) Dewan Pembina bersama Kakak Bendahara bertanggung jawab
mengeksekusi serta mengawasi seluruh rangkaian tahapan verifikasi

4. Kakak Sekretaris wajib merumuskan pusat data berisi jumlah dan
status ekonomi adik-adik yang akan lulus dari SD, SMP, maupun
SMA/SMK tiap menjelang transisi tahun ajaran pendidikan formal.

5. Dalam kasus khusus di mana kas organisasi tidak sanggup
mengalokasikan anggaran beasiswa, Kakak Promotor dan Koordinator
Penggalang Dana akan berkolaborasi meluncurkan kampanye
pencarian sponsor/donatur dari luar. Kampanye berakhir saat nominal
kebutuhan anggaran beasiswa terpenuhi.

6. Rincian nominal alokasi anggaran Skema Beasiswa Kita tercantum di
bawah ini :
A. Beasiswa memasuki SMP/MTS


Hibah kebutuhan pra-sekolah hanya diberikan di awal (seragam,
buku, ATK, sepatu, dll): Rp 400.000




Dana bantuan bulanan (SPP, LKS, acara sekolah, uang saku):
Rp 100.000
Dana bantuan akhir tahun ajaran (acara sekolah, ujian, atau
kelulusan): Rp 200.000

Estimasi total : Rp 400.000 + (33 bulan* x Rp 100.000) + 3 x Rp
200.000 = Rp 4.300.000
*Catatan: Setahun dihitung 11 bulan sekolah, 1 bulan terpotong libur sekolah.

B. Beasiswa memasuki SMA/SMK




Hibah kebutuhan pra-sekolah: Rp 500.000
Dana bantuan per semester: Rp 500.000
Dana bantuan akhir tahun ajaran: Rp 400.000

Estimasi total: Rp 500.000 + (6 semester x Rp 500.000) + 3 x Rp
400.000 = Rp 4.700.000

7. Bagi para adik yang telah lulus dari SMA/SMK dan menyatakan
niatnya untuk lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, SKR akan
mencari donatur/sponsor dari luar yang mampu 100% berkomitmen
menanggung pembiayaan adik terkait sepanjang ia kuliah. Tahapan
verifikasi di atas otomatis lebih dinamis, menyesuaikan dengan hasil
akhir negosiasi bersama donatur/sponsor serta orang tua sang adik.

8. Skema Beasiswa Kita terangkum dalam Anggaran Pendapatan &
Belanja Tahunan SKR periode 2016-2018.

