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Latar Belakang 
Satuan Pendidikan Kerjasama Fatih Bilingual School terdiri atas jenjang Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Fatih Bilingual School merupakan sekolah bertaraf internasional yang bekerja sama
dengan Cambridge Assessment International Education. Sekolah ini didirikan atas
kerja sama Yayasan Fatih Indonesia dengan Pemerintah Aceh yang terletak di Kota
Banda Aceh, Provinsi Aceh sebagai lembaga non-profit oriented. Dengan hadirnya
sekolah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap
perkembangan dan kemajuan pendidikan di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh.
Salah satu bentuk kontribusi Fatih Bilingual School dalam memajukan pendidikan di
Aceh adalah dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari seluruh Indonesia.
Sebagai gambaran, Fatih Bilingual School telah mengeluarkan dana sebesar Rp
2.513.290.000,- pada tahun ajaran 2017-2018 dan Rp 2.562.355.000,- pada tahun
ajaran 2018-2019 dalam bentuk beasiswa dan potongan biaya untuk siswa
berprestasi. Kami berharap program ini dapat membuka kesempatan bagi seluruh
siswa dari berbagai daerah di Indonesia, demi terwujudnya cita-cita bangsa dalam
dunia pendidikan.
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Tentang Beasiswa Padamu Negeri 
Pemberian beasiswa bukanlah hal baru di Fatih Bilingual School dimana kami telah
menyalurkan beasiswa sejak sekolah ini didirikan pada tahun 2005. Tahun ini kami
kembali menghadirkan kembali program tersebut dengan nama Beasiswa Padamu
Negeri. Sekolah Fatih Bilingual School sangat memahami akan protokol kesehatan
yang diterapkan pemerintah selama kita berada di masa Pandemi Covid-19 tahun ini.
Oleh sebab itu, Tes Seleksi Beasiswa Padamu Negeri akan digelar secara daring
(online) dalam dua tahap. Pada tahap penyisihan, peserta akan melakukan tes
akademik secara daring (online). Siswa-siswa yang terpilih akan mengikuti tahap
final. Setelah dilakukan observasi dan evaluasi mulai dari babak penyisihan hingga
final, maka siswa-siswa yang memenuhi kriteria akan mendapatkan tawaran
beasiswa.
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Tujuan Beasiswa Padamu Negeri
Meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
Membuka kesempatan bagi seluruh siswa untuk mengecap pendidikan berkualitas
dan berstandar internasional tanpa melihat latar belakang suku, agama dan ras.
Memberikan kontribusi kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam hal
pelayanan di bidang pendidikan.

1.
2.

3.

P A G E  2 / 4

Nama Kegiatan 
Adapun nama kegiatan ini adalah Beasiswa Padamu Negeri Fatih Bilingual School.

Sasaran Kegiatan 
Seluruh pelajar SD/MI dan SMP/MTs di seluruh Indonesia.

Kategori Beasiswa Padamu Negeri
Prestasi Olimpiade Sains

Seni vokal
Musik (mampu memainkan salah satu alat musik dengan baik)
Seni rupa (kriya, desain poster atau lukis)

1.
Penerima beasiswa kategori ini harus bergabung dengan Tim Olimpiade Sains
Fatih Bilingual School. Kategori beasiswa ini diperuntukan bagi peserta dengan
raihan medali baik emas, perak atau perunggu di ajang OSN/KSN (Olimpiade Sains
Nasional/ Kompetisi Sains Nasional).

    2. Prestasi Akademik 
Penerima beasiswa kategori ini harus bergabung dengan Tim Riset dan Proyek
atau Tim Olimpiade Sains Fatih Bilingual School.

   3. Tahfidz Penerima beasiswa kategori ini akan menjadi duta Program Fatih TAQ   
(Tahsin dan Tahfidz Quran).

   4. Seni 
Penerima beasiswa kategori ini akan bergabung dengan tim sekolah untuk
berkompetisi di berbagai level. Dari kategori berikut yang berhak mendapatkan
beasiswa adalah siswa yang memiliki kemampuan dalam bidang:
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Badminton
Renang
Pencak silat
Golf
Ice skating, dan lainnya.  

   5. Olahraga
Penerima beasiswa kategori ini akan bergabung dengan tim sekolah untuk
berkompetisi di berbagai level. Pada tahun ini FBS hanya membuka kesempatan
beasiswa bagi bidang olahraga yang dimainkan perorangan, seperti: 

  6. Kepemimpinan (khusus calon siswa SMA)
Penerima beasiswa kategori ini harus bergabung dengan kepengurusan organisasi
sekolah (OSIS dan lainnya) dan bersedia menjadi Pembina Asrama Fatih Bilingual
School saat menempuh pendidikan di Universitas.
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Manfaat Beasiswa Padamu Negeri

Biaya pendaftaran
Biaya pangkal sekolah
Biaya buku dan seragam
Biaya pengadaan Chromebook
Biaya sekolah
Biaya pangkal asrama
Biaya asrama
Tiket pulang pergi setahun sekali bagi siswa dari luar Provinsi Aceh

Beasiswa hanya tersedia untuk calon pelajar SMP dan SMA, dengan durasi mulai dari 1
tahun hingga 3 tahun dan beasiswa diberikan penuh atau sebagian dengan total
beasiswa mencapai Rp. 270,700,000 Calon penerima beasiswa akan mendapatkan
manfaat berupa potongan hingga 100% dari biaya berikut ini:
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Syarat dan Ketentuan Umum
Warga Negara Indonesia
Beasiswa diberikan hanya untuk siswa putra (Fatih Bilingual School menerapkan
single-sex education untuk level SMP dan SMA)
Merupakan siswa SD/MI Kelas 6 dan SMP/MTs kelas 9
Bukan merupakan siswa SD-SMP Fatih Bilingual School atau sekolah mitra
Peserta harus mengikuti semua proses seleksi
Beasiswa tidak dapat diuangkan
Peserta hanya dapat mendaftar satu kategori beasiswa dan tidak diperbolehkan
mengganti pilihan kategori beasiswa setelah mengikuti babak penyisihan.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Syarat dan Ketentuan Khusus
Peserta harus sudah memiliki email pribadi. Formulir pendaftaran diisi
menggunakan email tersebut.
Siswa yang mendapatkan prestasi (medali emas, perak atau perunggu) di KSN
(Kompetisi Sains Nasional), O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), FLS2N
(Festival Lomba Seni Siswa Nasional), Pentas PAI (Pendidikan Agama Islam) -
khusus kategori Tahfidz - langsung mendapatkan kesempatan Beasiswa Padamu
Negeri tanpa melalui proses seleksi.

1.

2.

Biaya
Pendaftaran dan seleksi ini tidak dipungut biaya / GRATIS.
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Jadwal Kegiatan 

Pendaftaran
1 September s.d 15 Oktober 2020

Try Out
16 Oktober 2020 pukul 09.00 s.d 21.00 WIB

Babak Penyisihan
17 Oktober 2020 pukul 10.00 s.d 12.00 WIB

Pengumuman Hasil Babak Penyisihan
19 Oktober 20220 pukul 09.00 WIB

Pengarahan Umum Finalis
19 Oktober 20220  pukul 14.00 WIB

 Wawancara Tertulis

Pengumpulan Portofolio & Video
Perkenalan

19 - 24 Oktober 2020 
pukul 23:59 WIB

20 - 24 Oktober 2020 (tugas offline) 
pukul 23:59 WIB 

Tes Tertulis Tahap 2 TKA 

Tes Tertulis Tahap 2 TPA

Wawancara Virtual  25 Oktober 2020

24 Oktober 2020 
pukul 10:00-12.00 WIB

 24 Oktober 2020 
pukul 14:00-15.00 WIB

Babak Final

Pengumuman Hasil Babak Final
29 Oktober 20220  pukul 13.00 WIB

Penandatangan Kontrak Beasiswa
31 Oktober 20220  
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Prosedur Pendaftaran dan Tahapan Seleksi
Beasiswa Padamu Negeri

Calon peserta memilih kategori beasiswa, mengisikan data lengkap calon peserta dan
mengunggah berkas-berkas yang diperlukan. 
Pastikan semua data yang diisikan adalah data yang sebenar-benarnya dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Calon peserta dapat menambahkan dokumen sertifikat penghargaan yang diraih oleh
siswa dalam 3 tahun terakhir sebagai nilai tambah peserta dalam proses seleksi(tidak
wajib).
Calon peserta akan mendapat konfirmasi pendaftaran melalui email selambat-
lambatnya sehari setelah calon peserta mendaftar, maka dimohon agar calon peserta
mengecek bahwa alamat email yang dicantumkan saat pendaftaran, masih berlaku.
Informasi tambahan terkait program ini akan diperbaharui dan disampaikan melalui
channel telegram. 
Peserta dapat bergabung melalui tautan berikut:
https://t.me/beasiswa_padamu_negeri
Peserta mengikuti setiap tahapan seleksi Beasiswa Padamu Negeri sesuai jadwal
yang ditentukan.
Untuk meminimalisir kesalahan teknis pada babak penyisihan, Try Out (uji coba) akan
diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan Babak Penyisihan.  

Para peserta dapat mengerjakan soal Try Out (Uji Coba) Tes Kemampuan Akademik
babak penyisihan Beasiswa Padamu Negeri pada Jumat, 16 Oktober 2020 dari pukul
09:00 - 21:00 WIB.   Try Out dilakukan sebagai latihan bagi para peserta sebelum
mengikuti babak penyisihan. Hasil dari Try Out TIDAK masuk dalam penilaian.
Try Out dapat diakses melalui tautan berikut:

A. Pendaftaran
Setiap siswa mendaftar dengan email masing-masing sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada tautan berikut:  fatih.sch.id/beasiswa_padamu_negeri/

B. Try Out

> Try Out SD: https://fatih.sch.id/beasiswa-padamu-negeri-1/to-sd
> Try Out SMP: https://fatih.sch.id/beasiswa-padamu-negeri-1/to-smp
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Babak Penyisihan merupakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dilaksanakan
pada Sabtu, 17 Oktober 2020 pukul 10:00 - 12:00 WIB.
Soal terdiri dari 100 soal pilihan ganda dengan rincian sebagai berikut: 

No. 1 - 30 : Bahasa Indonesia
No. 31 - 70 : Matematika
No. 71 - 100 : Ilmu Pengetahuan Alam

No. 1 - 30 : Matematika
No. 31 - 60 : Bahasa Inggris
No. 61 - 80 : Fisika
No. 81 - 100 : Biologi

Peserta sudah mempersiapkan diri minimal 15 menit sebelum tes
berlangsung.
Peserta dapat mengakses ujian mulai pukul 10.00 WIBPeserta mengisikan data
pribadi dengan benar pada laman ujian.
Peserta menjawab soal tes kemampuan akademik.
Peserta menekan tombol “submit” pada bagian akhir laman ujian jika
pengerjaan soal sudah selesai atau durasi ujian sudah habis.
Peserta yang mengakhiri ujian melebihi batas durasi ujian, akan mendapatkan
pengurangan poin yang mekanismenya dibahas di bab Bentuk Penilaian
Seleksi.
Tidak ada durasi tambahan bagi peserta yang mengalami kesalahan atau
gangguan teknis di luar tanggung jawab Fatih Bilingual School.

C. Babak Penyisihan
1.

2.

Tingkat SD 

Tingkat SMP

3. Pastikan koneksi internet yang digunakan bekerja dengan baik selama
pengerjaan Babak Penyisihan.
4. Tautan Babak Penyisihan akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. 
5. Berikut runtutan tahap penyisihan secara umum:
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Panduan Mengerjakan Soal Babak Penyisihan
TKA (Tes Kemampuan Akademis) tingkat SD

Peserta membuka tautan. pada pukul 10.00 WIB.
Peserta membaca informasi dan panduan pengerjaan TKA, kemudian mengisi alamat
email sendiri. Selanjutnya tekan tombol “Next” atau “Selanjutnya” untuk mengisi
biodata.

1.
2.

Menuliskan Nama Lengkap (Gunakan huruf besar diawal kata; contoh penulisan
nama: Togar Sitegar)
Menuliskan Asal Sekolah (Contoh penulisan asal sekolah: SD Negeri 6 (BUKAN SDN 6)
Memilih Provinsi Asal SekolahMenulis Kota/Kabupaten Asal Sekolah
Memilih Kategori Beasiswa

3. Peserta wajib mengisi biodata yang sesuai dengan pendaftaran:
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4. Setelah mengisi biodata tekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta sudah bisa mulai
mengerjakan soal-soal Bahasa Indonesia (30 Soal). Soal berbentuk Pilihan Ganda.
Pilihlah satu jawaban yang benar. Perhatikan poin penilaian untuk setiap soal: Benar = 4
poin, Salah = -1 poin, Kosong/Tidak Menjawab = 0 poin.

5. Setelah menekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta dapat mengerjakan soal-soal
Matematika (40 Soal). Peserta juga dapat menekan “Back” atau “Kembali” jika ingin
mengubah pengisian / mengecek biodata.
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6. Peserta dapat mengerjakan soal-soal Matematika (40 Soal). Soal berbentuk Pilihan
Ganda. Pilihlah satu jawaban yang benar. Perhatikan poin penilaian untuk setiap soal:
Benar = 4 poin, Salah = -1 poin, Kosong/Tidak Menjawab = 0 poin.

7. Setelah menekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta dapat mengerjakan soal-soal Ilmu
Pengetahuan Alam (30 Soal). Peserta juga dapat menekan “Back” atau “Kembali” jika
ingin menjawab kembali / mengubah jawaban pada soal-soal Bahasa Indonesia..
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8. Peserta dapat mengerjakan soal-soal Ilmu Pengetahuan Alam (30 Soal). Soal berbentuk
Pilihan Ganda. Pilihlah satu jawaban yang benar. Perhatikan poin penilaian untuk setiap
soal: Benar = 4 poin, Salah = -1 poin, Kosong/Tidak Menjawab = 0 poin.

9. Setelah menekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta memasuki laman terakhir dari
tes. Peserta dapat menekan “Back” atau “Kembali” jika ingin menjawab kembali /
mengubah jawaban / mengecek kembali semua soal.
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10. Jika sudah yakin dan selesai, pilih “Setuju” dan tekan “Submit” atau “Kirim”. Peserta
tidak dapat mengulang pengerjaan tes jika sudah menekan tombol tersebut.

11. Setelah menekan tombol “Submit” atau “Kirim”, peserta mendapatkan pesan dan
informasi tentang jadwal pengumuman Babak Penyisihan.
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Panduan Mengerjakan Soal Babak Penyisihan
TKA (Tes Kemampuan Akademis) tingkat SMP

Peserta membuka tautan. pada pukul 10.00 WIB.
Peserta membaca informasi dan panduan pengerjaan TKA, kemudian mengisi alamat
email sendiri. Selanjutnya tekan tombol “Next” atau “Selanjutnya” untuk mengisi
biodata.

1.
2.

Menuliskan Nama Lengkap (Gunakan huruf besar diawal kata; contoh penulisan
nama: Togar Sitegar)
Menuliskan Asal Sekolah (Contoh penulisan asal sekolah: SMP Negeri 6 (BUKAN SMPN
6)
Memilih Provinsi Asal SekolahMenulis Kota/Kabupaten Asal Sekolah
Memilih Kategori Beasiswa

3. Peserta wajib mengisi biodata yang sesuai dengan pendaftaran:
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4. Setelah mengisi biodata tekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta sudah bisa mulai
mengerjakan soal-soal Matematika (30 Soal). Soal berbentuk Pilihan Ganda. Pilihlah satu
jawaban yang benar. Perhatikan poin penilaian untuk setiap soal: Benar = 4 poin, Salah =
-1 poin, Kosong/Tidak Menjawab = 0 poin.

5. Setelah menekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta dapat mengerjakan soal-soal
Bahasa Inggris (30 Soal). Peserta juga dapat menekan “Back” atau “Kembali” jika ingin
mengubah pengisian / mengecek biodata.
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6. Peserta dapat mengerjakan soal-soal Bahasa Inggris (30 Soal). Soal
berbentuk Pilihan Ganda. Pilihlah satu jawaban yang benar. Perhatikan poin
penilaian untuk setiap soal: Benar = 4 poin, Salah = -1 poin, Kosong/Tidak
Menjawab = 0 poin.

7. Setelah menekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta dapat mengerjakan soal-soal
Fisika (20 Soal). Peserta juga dapat menekan “Back” atau “Kembali” jika ingin menjawab
kembali / mengubah jawaban pada soal-soal Matematika.
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8. Peserta dapat mengerjakan soal-soal Fisika (20 Soal). Soal berbentuk Pilihan Ganda.
Pilihlah satu jawaban yang benar. Perhatikan poin penilaian untuk setiap soal: Benar = 4
poin, Salah = -1 poin, Kosong/Tidak Menjawab = 0 poin.

9. Setelah menekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta dapat mengerjakan soal-soal
Biologi (20 Soal). Peserta juga dapat menekan “Back” atau “Kembali” jika ingin
menjawab kembali / mengubah jawaban pada soal-soal Bahasa Inggris.

1 7 / 3 9



P A G E  2 / 4

10.  Peserta dapat mengerjakan soal-soal Biologi (20 Soal). Soal berbentuk Pilihan Ganda.
Pilihlah satu jawaban yang benar. Perhatikan poin penilaian untuk setiap soal: Benar = 4
poin, Salah = -1 poin, Kosong/Tidak Menjawab = 0 poin.

11. Setelah menekan “Next” atau “Selanjutnya”, peserta memasuki laman terakhir dari
tes. Peserta dapat menekan “Back” atau “Kembali” jika ingin menjawab kembali /
mengubah jawaban / mengecek
kembali semua soal.
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12.  Jika sudah yakin dan selesai, pilih “Setuju” dan tekan “Submit” atau “Kirim”. Peserta
tidak dapat mengulang pengerjaan tes jika sudah menekan tombol tersebut.

13. Setelah menekan tombol “Submit” atau “Kirim”, peserta mendapatkan pesan dan
informasi tentang jadwal pengumuman Babak Penyisihan.
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Peserta yang lolos ke Babak Final akan mendapatkan notifikasi dari Fatih Bilingual
School melalui email masing-masing peserta. Pengumuman daftar finalis juga akan
diberitahukan melalui website Fatih Bilingual School pada hari Senin, 19 Oktober 2020
pukul 09.00 WIB.
Untuk kelancaran tahap berikutnya para finalis akan diminta untuk bergabung pada
acara Pengarahan Umum Finalis pada hari yang sama, Senin, 19 Oktober 2020 pukul
14:00 WIB melalui tautan yang akan diinfokan ke email masing-masing finalis.
Pada pengarahan tersebut seluruh finalis akan bergabung dalam platform google
classroom Beasiswa Padamu Negeri dan akan diberikan informasi terkait kegiatan pada
babak final.
Dokumen yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti Babak Final dalam bentuk soft-copy:

Foto Kartu Tanda Siswa atau surat keterangan siswa aktif oleh sekolah
Foto 3x4 siswa terbaru (mengenakan seragam sekolah)
Fotocopy rapor 2 semester terakhir
Surat izin orang tua/ wali siswa
Pakta integritas

Dokumen tersebut diunggah oleh finalis bersamaan dengan form wawancara tertulis.

Wawancara Tertulis
Para finalis diwajibkan mengerjakan soal wawancara tertulis (dalam bentuk google
form) melalui tautan yang dibagikan di google classroom dan durasi pengumpulan
dibuka antara tanggal 19 sampai 24 Oktober 2020 pukul 23:59 WIB.

Pengumpulan Portofolio & Video Perkenalan
Para finalis akan mengerjakan tugas offline berupa portofolio sesuai kategori
beasiswa yang diikuti.
Para finalis akan membuat video perkenalan tentang dirinya dan latar belakangnya.
Portofolio dan video perkenalan tersebut dapat diunggah pada google classroom
Beasiswa Padamu Negeri dari tanggal 20 sampai 24 Oktober 2020 pukul 23:59 WIB.

D. Pengumuman Hasil Babak Penyisihan & Pengarahan Umum Finalis

E. Babak Final
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Portofolio
Kategori Prestasi Akademik

Judul diketik dengan huruf besar (TNR 14 pt Bold Center), ekspresif, dicetak
dengan Bold, dan tepat dengan masalah yang ditulis, serta tidak membuka
peluang untuk penafsiran ganda.
Tulis sub subtema yang dipilih di bawah judulNama penulis dan nomor induk
siswa ditulis dengan jelas.Sekolah asal, kota asal dan tahun penulisan ditulis
dengan jelas.
Lembar Pernyataan Orisinalitas
Esai adalah karya sendiri/orisinil dari siswa yang bersangkutan, belum pernah
dipublikasikan sebelumnya di media mana pun, belum pernah diikutsertakan
dalam perlombaan sejenis, belum pernah dipresentasikan dan/atau tidak
pernah digunakan untuk media komunikasi apapun. 

- Menulis esai & video presentasi terkait topik-topik berikut ini
- Pilihan Topik SD kelas 6 : 

> Kebiasaan yang harus ditanam sejak kecil
> Cara berkawan yang positif
> Memanfaatkan internet untuk belajar dengan benar
> Apakah siswa harus belajar bahasa asing

- Pilihan Topik SMP kelas 9:
> Penelitian ilmiah oleh siswa
> Cara belajar efektif
> Sikap pelajar sekarang terhadap guru
> Aktif organisasi, sedikit belajar vs sedikit organisasi, aktif belajar

- Sifat Tulisan
> Esai dapat merepresentasikan gagasan yang inovatif, kreatif dan solutif
mengenai tema yang telah ditentukan.
> Esai bersifat orisinal, tidak plagiat, belum pernah dipublikasikan dan belum
pernah menjadi juara di ajang kompetisi essay.
> Esai dapat berupa hasil telaah pustaka maupun penelitian.
> Bahasa Indonesia yang digunakan harus baku dengan tata bahasa dan ejaan
sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

- Ketentuan Penulisan
> Bagian Awal
i. Halaman Judul (Cover) Satu Halaman
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Permasalahan/Latar Belakang. 
Pembahasan Permasalahan. 
Solusi Permasalahan.

Memperlihatkan wajah peserta
Menggunakan Bahasa Indonesia baku
Memaparkan materi esai
Durasi video 2-3 menit
Diperbolehkan menggunakan slide, animasi atau alat bantu visual lainnya
Suara peserta dapat terdengar dengan jelas
Peserta mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan

Naskah Esai (pdf)
Lembar pernyataan orisinalitas (pdf)
Video presentasi (mp4)

Kategori Tahfidz 

> Bagian Inti
Naskah Esai, 400-600 kata (untuk SD), 600-800 kata (untuk SMP) hanya bagian
naskah saja. Jika ada : gambar penjelas dan catatan kaki, catatan akhir (end
note), atau daftar pustaka; maka sebaiknya dilampirkan. Bagian inti mengandung
sebagai berikut:

> Naskah diketik pada kertas ukuran A4, jenis huruf Times New Roman ukuran 12,
dan 1,5 dengan batas pengetikan samping kiri, kanan, atas, dan bawah masing-
masing 4 cm, 3 cm, 3 cm, dan 3 cm.

> Ketentuan Video Presentasi

> Pengumpulan Esai dan Video Presentasi

> Berkas yang akan dikirim dikumpulkan dalam satu folder lalu dijadikan satu file
dalam bentuk zip/rar. dengan format berkas BPM_Nama_Asal Sekolah. Berkas
meliputi:

- Mengirimkan video hafalan surah-surah berikut (pilih salah satu):
> Surah An-Naba
> Surah Al-Mulk
> Surah Ar Rahman
>Surah Yaasin
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Kategori Seni

- Ketentuan Video
> Video diambil menggunakan kamera/smartphone tanpa menggunakan
microphone dan tidak diperbolehkan melakukan proses editing melalui aplikasi
atau software apapun
> Memperlihatkan seluruh wajah
> Dalam video diberi keterangan nama peserta, nama surat, nama sekolah, nama
kabupaten/kota dan nama Provinsi
> Peserta mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan
> Durasi video disesuaikan dengan pilihan surat yang dihafalkan
> Video dikumpulkan melalui google classroom dengan format nama video: BPM
Video Tahfidz_Nama_Asal Sekolah

- Mengirimkan video penampilan/pembuatan karya (pilih salah satu):
> Vokal Suara untuk lagu daerah
> Permainan instrumen musik (lagu bebas)
> Pembuatan seni kriya, desain poster  atau seni lukis

- Ketentuan Video
> Video diambil menggunakan kamera/smartphone tanpa menggunakan
microphone dan tidak diperbolehkan melakukan proses editing melalui aplikasi
atau software apapun. Untuk seni musik, tampilan gambar pada video
memperlihatkan seluruh badan (dari kepala hingga kaki) dengan jarak kamera
kurang lebih 2 meter posisi kamera landscape
> Untuk seni rupa, memperlihatkan hasil karya secara jelas dan pencahayaan yang
bagus
> Dalam video diberi keterangan nama peserta, judul lagu/karya, nama sekolah,
nama kabupaten/kota dan nama Provinsi
> Peserta mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan (disesuaikan dengan lagu)
> Durasi video untuk seni musik 2-3 menit, untuk seni rupa 4-5 menit
> Video dikumpulkan melalui google classroom dengan format nama video: BPM
Video Seni_Nama_Asal Sekolah

2 3 / 3 9



P A G E  2 / 4

Kategori Olahraga

Kategori Kepeminpinan 

Video Perkenalan (untuk semua kategori)
Durasi ± 1 menit
Memuat wajah close up dan seluruh badan peserta
Mengenakan pakaian bebas, rapi dan sopan
Perkenalkan diri peserta, 

Rekaman video dalam format mp4Kirim video perkenalan melalui google classroom
dengan format nama berkas: BPM Video Perkenalan_Nama_Asal Sekolah

- Mengirimkan video PACER test
- Di dalam PACER test, peserta diminta untuk lari (shuttle run) antara 2 pos yang
berjarak 20 m (SMP)/ 15 m (SD) dengan durasi waktu yang semakin pendek setiap
gilirannya. Peserta akan diberikan audio untuk acuan target shuttle run peserta.
- Ketentuan Video PACER test

> Video yang diambil berupa video one-take shot, tanpa pengeditan dengan
aplikasi atau software tertentu.
> Video merekam proses shuttle run peserta secara jelas beserta suara audio
beep yang juga terdengar jelas. 
> Diusahakan mengambil rekaman video di tempat terbuka dan terang.
> Dalam video diberi keterangan nama peserta, nama sekolah, nama
kabupaten/kota dan nama Provinsi
> Peserta mengenakan pakaian olahraga
> Durasi video disesuaikan dengan seberapa lama peserta dapat melakukan
PACER test
> Video dikumpulkan melalui google classroom dengan format nama video:
BPM Video Olahraga_Nama_Asal Sekolah

- Mengirimkan tulisan esai dan video presentasi hasil penulisan esai dengan memilih
salah satu topik berikut:

> Mempersiapkan generasi penerus bangsa
> Rendahnya angka literasi pelajar
> Bullying
> Sinergi keluarga, sekolah dan siswa dalam dunia pendidikan

> Apa yang ingin diraih di Fatih Bilingual School? 
> Apa keunggulan peserta?
> Kontribusi apa yang peserta akan berikan setelah diterima di Fatih Bilingual
School?
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Tes Tertulis Tahap 2 (TKA & TPA)
Para finalis diwajibkan mengikuti Tes Tertulis Tahap 2 berupa soal TKA (Tes
Kemampuan Akademik) dan TPA (Tes Potensi Akademik)
Tes Tertulis Tahap 2 akan dilaksanakan pada Sabtu, 24 Oktober 2020 pukul 10:00 -
12.00 WIB (TKA) dan 14.00 - 15.00 WIB (TPA).
Soal TKA terdiri dari 100 soal pilihan ganda dengan rincian sebagai berikut:

Soal TPA terdiri dari 100 soal pilihan ganda tentang kemampuan verbal, logika ,
analisis dan numerik.
Tes Tertulis Tahap 2 dapat diakses pada tautan yang tertulis pada google classroom
Beasiswa Padamu Negeri.
Tes Kemampuan Akademik (TKA)

Tingkat SD: 
> No. 1 - 30 : Bahasa Indonesia
> No. 31 - 70 : Matematika
> No. 71 - 100 : Ilmu Pengetahuan Alam

Tingkat SMP:
> No. 1 - 30 : Matematika
> No. 31 - 60 : Bahasa Inggris
> No. 61 - 80 : Fisika
> No. 81 - 100 : Biologi

> Peserta mengikuti tes secara serentak pada waktu yang ditentukan dengan
membuka tautan di Tugas Kelas / Classwork Google Classroom yang berjudul Tes
Kemampuan Akademik Beasiswa Padamu Negeri.
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> Setelah membuka tautan tersebut, peserta masuk/log in with Google ke akun
Edcite.com dengan menggunakan email yang sama terdaftar di Google Classroom.
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> Peserta memulai tes dengan menekan tombol “Start”

> Selanjutnya, tekan tombol “Yes” untuk konfirmasi bahwa durasi tes selama 120
menit.
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> Selamat mengerjakan tes. Sisa waktu pengerjaan dapat dilihat pada sudut
kanan atas.

> Peserta dapat memilih atau pergi ke nomor soal yang diinginkan dengan
menekan tombol angka di bagian atas.

> Peserta menyelesaikan tes selama 120 menit. Setelah selesai mengerjakan tes,
peserta menekan tombol “Review” di sudut kanan atas, mengecek pengerjaan
soal, kemudian menekan
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> Peserta sudah selesai mengerjakan tes setelah melihat tampilan berikut.

Tes Potensi Akademik (TPA)
> Peserta mengikuti tes secara serentak pada waktu yang ditentukan dengan
membuka tautan di Tugas Kelas / Classwork Google Classroom yang berjudul Tes
Potensi Akademik Beasiswa Padamu Negeri.
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> Setelah membuka tautan tersebut, peserta masuk/log in with Google ke akun
Edcite.com dengan menggunakan email yang sama terdaftar di Google
Classroom.
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> Peserta memulai tes dengan menekan tombol “Start”

> Selanjutnya, tekan tombol “Yes” untuk konfirmasi bahwa durasi tes selama 60
menit.

> Selamat mengerjakan tes. Sisa waktu pengerjaan dapat dilihat pada sudut
kanan atas.
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> Peserta menyelesaikan tes selama 60 menit. Setelah selesai mengerjakan tes,
peserta menekan tombol “Review” di sudut kanan atas, mengecek pengerjaan
soal, kemudian menekan “Submit Answers”. Jika peserta tidak menekan “Submit
Answers”, tes akan terkirim otomatis ketika sisa waktu habis.

> Peserta dapat memilih atau pergi ke nomor soal yang diinginkan dengan
menekan tombol angka di bagian atas.
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Bentuk Penilaian Seleksi
Penilaian TKA Penyisihan

Setiap soal memiliki bobot 4 poin untuk jawaban benar, -1 untuk jawaban salah dan 0
untuk jawaban kosong. Sehingga total maksimum nilai adalah 400.
Pengurangan sebesar 16 poin untuk setiap 1 menit penyelesaian tes melebihi durasi
ujian.
Jika ada dua peserta dengan total nilai yang sama maka kriteria berikut menjadi
penentu, sesuai skala prioritas:

Penilaian Portofolio
Kategori Prestasi Akademik (Esai dan Video Presentasi Esai)

a.

b.

c.

> Durasi pengerjaan (yang lebih cepat diuntungkan)
> Jumlah jawaban benar (yang lebih banyak diuntungkan)
> Usia peserta (yang lebih muda diuntungkan)

d. Jumlah peserta yang lolos ke Babak Final tidak ditentukan secara khusus.
Keputusan jumlah siswa yang lolos ke Babak Final menjadi hak prerogatif Fatih
Bilingual School. 
e. Tidak ada aturan kuota minimum finalis untuk setiap provinsi atau daerah.

a.
> Gagasan (Esai) [40 poin]

- Organisasi/sistematika tulisan (10 poin)
- Orisinalitas konten (10 poin)
- Kesesuaian dengan topik (10 poin)
- Kualitas konten (10 poin)

> Format Naskah (Esai) [20 poin]
- Tata tulis : ukuran kertas, kerapihan ketik , tata letak , jumlah kata (15 poin) 
- Penggunaan bahasa : bahasa baku yang baik dan benar (5 poin)  
- Penilaian Video Presentasi [40 poin]
- Sistematika penyajian dan isi (15 poin)
- Bahasa baku (10 poin)Sikap (10 poin)
- Ketepatan waktu (5 poin)

b. Kategori Tahfidz
Kriteria Penilaian Video Tahfidz:
> Kelancaran bacaan (30 poin)
> Tajwid (40 poin)
> Makhorijul huruf (30 poin)
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a. Kategori Seni
> Kriteria Penilaian Seni Rupa (Desain Poster, Lukis, Kriya):

- Kreativitas (orisinalitas, inovatif) [30 poin]
- Bentuk (unik, artistik, presisi) [30 poin]
- Manfaat (memiliki makna atau pesan tertentu) [15 poin]
- Teknis (kesulitan karya) [25 poin]

> Kriteria Penilaian Vokal:
- Vokal (materi suara, sonoritas) [25 poin]
- Teknis (intonasi, artikulasi) [25 poin] 
- Penjiwaan (musikalitas, tempo, dinamika) [40 poin]
- Penampilan (sikap, penguasaan panggung.percaya diri, kerapian) [10 poin]

> Kriteria Penilaian Permainan Instrumen Musik:
- Kualitas (tone, bersih) [25 poin]
- Teknik (artikulasi, proyeksi) [25 poin]
- Pembawaan (ekspresi, tempo, dinamika dan interpretasi) [25 poin]
- Penampilan (keindahan, sikap, visual lainnya) [25 poin]

b. Kategori Olahraga
Penilaian berdasarkan kuantitas shuttle run yang dapat dilakukan oleh peserta.

c. Kategori Kepemimpinan (Esai dan Video Presentasi Esai)
> Gagasan (Esai) [40 poin]

- Organisasi/sistematika tulisan (10 poin)
- Orisinalitas konten (10 poin)
- Kesesuaian dengan topik (10 poin)
- Kualitas konten (10 poin)

> Format Naskah (Esai) [20 poin]
- Tata tulis : ukuran kertas, kerapihan ketik , tata letak , jumlah kata (15 poin) 
- Penggunaan bahasa : bahasa baku yang baik dan benar (5 poin)

> Gagasan (Esai) [40 poin]
- Sistematika penyajian dan isi (15 poin)
- Bahasa baku (10 poin)
- Sikap (10 poin)
- Ketepatan waktu (5 poin)
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Penilaian Tes Tertulis Tahap 2 TKA

Penilaian Tes Tertulis Tahap 2 TPA (Tes Potensi Akademis)

Penilaian Wawancara

Penilaian Final

a. Setiap soal memiliki bobot 4 poin untuk jawaban benar, -1 untuk jawaban salah dan 0
untuk jawaban kosong. Sehingga total maksimum nilai adalah 400.
b. Pengurangan sebesar 16 poin untuk setiap 1 menit penyelesaian tes melebihi durasi
ujian.

a. Setiap soal memiliki bobot 2 poin untuk jawaban benar dan tidak ada pengurangan
nilai untuk jawaban salah. Sehingga total maksimum nilai adalah 200.
b. Pengurangan sebesar 16 poin untuk setiap 1 menit penyelesaian tes melebihi durasi
ujian.

Rubrik penilaian wawancara tidak diinfokan secara umum agar finalis bisa menampilkan
reaksi alami sewaktu sesi wawancara.

Skor total adalah 25% (skor portofolio dan presentasi) + 25% (TKA Final) + 25% (TPA
Final) + 25% (berkas dan wawancara). Keputusan panitia bersifat final dan hasil penilaian
tidak dibuka secara umum.
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Testimoni Penerima Beasiswa Padamu Negeri 
“Fatih Bilingual School dengan kurikulum berstandar Internasional menjadi sekolah yang berbeda

dengan sekolah umum lainnya. Berkat adanya Program Beasiswa Fatih, saya memiliki kesempatan

untuk bersekolah di Fatih dan merasakan pembelajaran dengan kurikulum Internasional. Saya

pribadi sangat bersyukur sekali bisa mendapatkan Program Beasiswa Fatih. Semoga Program

Beasiswa ini terus berlanjut dan tetap memberikan yang terbaik bagi Indonesia.”  
- Muhammad Iqbal (Kelas 11)

“Bersekolah di Fatih dengan lingkungan yang penuh kekeluargaan tentunya sangat

menyenangkan.   Bertemu dengan teman dari berbagai daerah membuka wawasan saya lebih luas

lagi. Harapan saya semoga Fatih Bilingual School dapat menjadi sekolah yang mampu mencetak

generasi emas dan terus membantu memperbaiki pendidikan yang ada di Aceh.” 

- Zakky Abdilla (Kelas 11)“

Banyak kesan yang saya alami bersekolah di Fatih Bilingual School, terutama saat menjadi siswa

olimpiade.  Fatih Bilingual School memberikan tunjangan yang baik dalam pembinaan olimpiade,

Dengan program ini para siswa mengikuti camp olimpiade yang mempertemukan kita dengan

banyak orang dari berbagai daerah. Membuat pikiran lebih terbuka, terlebih lagi Fatih Bilingual

School merupakan salah satu sekolah bertaraf internasional yang bekerja sama dengan

Cambridge Assessment International Education, membuat kita bisa mempelajari standar

pendidikan yang lumayan berbeda dari sekolah biasanya. Hal ini membuat pikiran kita menjadi

lebih luas, dan dapat mempermudah kita dalam menempuh pendidikan di luar negeri nantinya.”

- M. Imamul Khalis (Kelas 11)

“Perasaanku sangat senang ketika tahu diriku mendapatkan beasiswa ini. Menurutku program ini

tidak hanya mencari siswa terbaik, namun juga menjadi kesempatan bagi semua orang untuk

mendapatkan pendidikan. Jika kalian pikir menjadi siswa beasiswa itu banyak tekanan, namun

aku selalu percaya bahwa setiap kesuksesan selalu berawal dari kesulitan.”

- Ikram Mulhaqqi (Kelas 11)

“Sebagai orang tua yang anaknya mendapatkan kesempatan bersekolah di Fatih Bilingual School

dengan jalur beasiswa tentunya merasa bangga dan senang. Dua tahun anak saya bersekolah di

Fatih sudah banyak prestasi yang diperoleh oleh anak saya. Hal ini tentu berkat bimbingan dari

guru dan pembina yang ada di sekolah Fatih. Saya berharap program beasiswa ini tetap berlanjut

sehingga dapat membantu anak-anak lain mendapatkan kesempatan menimba ilmu dan

mengangkat nama baik Aceh.”

- Orang Tua Siswa Penerima Beasiswa
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Frequently Asked Question (FAQ)
1. Apakah status sekolah dari Fatih Bilingual School?

Fatih Bilingual School (FBS) adalah salah satu sekolah Satuan Pendidikan Kerjasama
(SPK) yang berada di Provinsi Aceh. FBS adalah salah satu sekolah swasta di bawah
naungan Yayasan Fatih Indonesia. 

2. Apakah akreditasi dari Fatih Bilingual School?
Syarat untuk menjadi sekolah SPK adalah harus memiliki akreditasi A.

3. Kurikulum apakah yang digunakan di Fatih Bilingual Sschool?
Fatih Bilingual School menerapkan kurikulum Cambridge Assessment International
Education dimana para siswa diarahkan untuk mengambil tes berstandar
internasional mulai dari Primary Checkpoint, Secondary Checkpoint, IGCSE hingga
AS/A Level.

4. Dari manakah sumber dana Beasiswa Padamu Negeri?
Sumber dana Beasiswa Padamu Negeri adalah murni berasal dari dana yang dikelola
oleh FBS. Sebagai lembaga non-profit oriented kami mengembalikan segala profit
yang ada kepada masyarakat lewat Beasiswa Padamu Negeri.  Kami terbuka untuk
mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi atau individu lewat program
CSR ataupun lainnya untuk terus mengembangkan Beasiswa Padamu Negeri.

5. Berapa siswa yang akan mendapatkan beasiswa tersebut dalam satu tahun ajaran?
Beasiswa diberikan berdasarkan kriteria yang telah kami tetapkan. Siapapun yang
memenuhi kriteria tersebut memiliki kesempatan untuk mendapatkan Beasiswa
Padamu Negeri. Dalam kondisi normal FBS memiliki komposisi 20% siswanya
mendapatkan manfaat dari program beasiswa tersebut.

6. Siapakah yang berhak mendapatkan beasiswa tersebut? Apakah harus ada latar
belakang khusus?

Seluruh siswa yang memenuhi kriteria berhak mendapatkan kesempatan Beasiswa
Padamu Negeri. Kami tidak melihat perbedaan suku, ras maupun agama. 

7. Apakah isi perjanjian Beasiswa Padamu Negeri?
Perjanjian Beasiswa Padamu Negeri dititikberatkan pada keseriusan penerima
beasiswa selama belajar di FBS.
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8. Apakah beasiswa ini bersifat mengikat?
Selain beasiswa kategori Kepemimpinan, Beasiswa Padamu Negeri tidak bersifat
mengikat. Khusus kategori Kepemimpinan, para penerima beasiswa akan menjadi
Pembina di Asrama FBS selama masa kuliah mereka.

9. Untuk penerima beasiswa tingkat SMA, apakah ada kewajiban untuk mengambil   
 jurusan tertentu ketika kuliah?

FBS memiliki departemen khusus bernama Career Counseling. Semua siswa FBS tanpa
terkecuali akan diarahkan terkait pemilihan tingkat pendidikan selanjutnya, tanpa
kecuali. Pengarahan tersebut berdasarkan berbagai tes inventori yang dilakukan dan
berdasarkan proses diskusi antara siswa, orang tua dan pihak sekolah.Khusus
penerima kategori beasiswa Kepemimpinan, siswa akan diarahkan untuk berkuliah di
universitas terdekat dengan FBS.

10. Apakah beasiswa saya akan dibatalkan jika nilai saya tidak bagus?
Akan ada mekanisme evaluasi bagi semua penerima beasiswa secara berkala. Ketika
ada nilai yang tidak sesuai ekspektasi, para siswa akan mendapatkan pembinaan
secara maksimal layaknya siswa lain. Setelah proses tersebut berulang dan dirasa
tidak ada progress yang berarti dimana siswa selalu mendapatkan nilai di bawah
rata-rata, maka pihak FBS berhak untuk memutuskan beasiswa tersebut.

11. Kondisi apa yang memungkinkan beasiswa diputus di tengah tahun ajaran?   
 Apakah konsekuensi yang harus diterima jika beasiswa diputus?

Kondisi akademis menjadi perhatian khusus dengan adanya minimum standar yang
harus dicapai para penerima beasiswa. Akan tetapi, sistem pembelajaran di FBS
menjadikan masalah akademis hampir tidak pernah menjadi kendala.Hal yang lebih
penting lagi adalah karakter dan tingkah laku dari penerima beasiswa. FBS berprinsip
bahwa karakter adalah hal yang harus diutamakan dalam pendidikan. Kami tidak
dapat mentolerir penerima beasiswa yang bermasalah dalam hal tersebut.

12. Apakah penerima beasiswa harus menyumbangkan prestasi selama bersekolah di
FBS?

FBS menginginkan semua siswanya mampu bersaing dalam berbagai ajang kompetisi
di berbagai tingkat. Menurut kami, hasil atau prestasi adalah satu hal, tetapi proses
menjadi hal lain yang lebih utama.
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13. Apakah penerima beasiswa wajib untuk tinggal di asrama?
Wajib.

14. Ketika mengikuti Babak Penyisihan jika terjadi masalah dengan koneksi internet
apa yang harus saya lakukan?

Kami sangat menganjurkan para peserta mengecek terlebih dahulu jaringan
internetnya sebelum mulai mengerjakan soal. Jika jaringan putus di tengah waktu
pengerjaan tersebut, peserta tetap dapat melanjutkan melalui link yang sama dan
dimulai kembali dari awal. Tidak ada penambahan waktu bagi para peserta. Jika ada
hal teknis yang belum jelas silahkan ditanyakan kepada PIC per kategori beasiswa.

Kontak Kami

Email                          : beasiswapadamunegeri@fatih.sch.id
Telephone                 : (0651) 635575
Narahubung utama : Pak T. Irvan (+62 812 6562 5905)

Olimpiade Sains      : Pak Rafsanjani (+62 852 1724 9949)
Akademik                  : Pak Tyar (+62 812 6200 886
Tahfidz                       : Pak Maradona (+62 821 6748 0389)
Seni dan Musik        : Pak Eko (+62 852 7710 0192)
Olahraga                   : Bu Asih (+62 852 7591 2098)
Kepemimpinan        : Pak Syarif (+62 822 1329 3132)

Webiste                      : fatih.sch.id
Insatgram                  : @fatihbilingualschool
FB Fanpage               : @fatihschool
Telegram                   :  t.me/beasiswa_padamu_negeri
Twitter                       : @fatihschool
Youtube                     : Fatih Bilingual School

Kontak Umum:

Kontak Per-kategori: 

Media Sosial: 
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