
Jalur Prestasi Tingkat Tsanawiyah (AKADEMIK) 

1. Akademik Rapor 

Ketentuan: 

Jalur prestasi akademik raport adalah jalur penerimaan peserta didik baru dan mendapatkan beasiswa tertentu yang 

merujuk pada seleksi tes tulis dan nilai raport akademik 
• Nilai Raport Akademik yang dimaksud adalah Nilai rapor untuk kelas 4 dan 5 

• Beasiswa yang dimaksud adalah bebas uang pangkal masuk dan atau bebas SPP dengan ketentuan yang 

berlaku. 

• Ketentuan kriteria beasiswa berdasarkan nilai rata-rata akumulasi raport dari kelas 4 dan 5 dan posisi 

terbaik paralel 1 sampai 3 di sekolah asal. 

• Hasil nilai ujian tes tulis PPDB MTs Pembangunan UIN Jakarta masuk 3 besar tertinggi. 

 
Kriteria Beasiswa: 

Nilai rata- 

rata raport 
Tingkat Jenis Beasiswa Keterangan 

Terbaik 1 

paralel 

Sekolah Bebas Uang Pangkal 

dan bebas SPP selama 3 

tahun pelajaran* 

*Bebas uang SPP akan ditinjau ulang pada setiap tengah 

semester dan akhir semester berdasarkan prestasi akademik di 

madrasah selama proses pembelajaran (masuk peringkat 3 

besar paralel per angkatan) Terbaik 2 

paralel 

Sekolah Bebas Uang Pangkal 

dan bebas SPP selama 2 

tahun pelajaran* 

Terbaik 3 

paralel 

Sekolah Bebas Uang Pangkal 

dan bebas SPP selama 1 

tahun pelajaran 

 

Bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan memiliki prestasakademik raport minimal terbaik 3 paralel sekolah 

asal akan mendapatkan beasiswa berupa bebas uang pangkal, SPP dan uang kegiatan selama 3 tahun pelajaran jika 

mampu mempertahakan prestasi akademik selama belajar di Madrasah Pembangunan UIN (rata-rata nilai raport 

minimal 90) Persyaratan: 
• Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran 

• Nilai rata-rata raport SD/MI minimal 90, dari kelas 4 dan 5 

• Nilai rapor mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA minimal 85, dari kelas 4 dan 5 

• Fotocopy Nilai Raport yang dilegalisir sekolah asal 

• Fotocopy Sertifikat/Piagam Juara Lomba akademik yang dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan dan 

menunjukkan Sertifikat/Piagam Asli 

• Surat Keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan bahwa siswa tersebut berprestasi 

• Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolah asal 

• Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW dan kelurahan (Bagi yang tidak mampu) 

 
Seleksi Jenis Seleksi: 

• Seleksi Berkas 

• Tes Tulis 

• Tes Baca Al-Quran 

• Tes Wawacara 

 

 
 

2. Akademik Lomba 

Ketentuan: 

Jalur prestasi akademik Lomba adalah jalur penerimaan peserta didik baru dan mendapatkan beasiswa tertentu yang 

merujuk pada seleksi nilai raport dan prestasi lomba bidang akademik 

• Lomba Akademik yang dimaksud adalah lomba bidang keagamaan, OSN, KSM, dan jenis lomba akademik 

setingkat provinsi, nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh instansi resmi (diselenggarakan 
oleh Dinas pendidikan, Kantor Kemenag, atau instansi / lembaga resmi lainnya yang kompeten) 

• Prestasi lomba akademik yang dimaksud adalah prestasi juara 1, 2 atau 3 

• Beasiswa yang dimaksud adalah bebas uang pangkal masuk dan atau bebas SPP dengan ketentuan yang 

berlaku 



Kriteria Beasiswa: 

Prestasi Tingkat Jenis Beasiswa Keterangan 

Juara 1 
sd 3 

Internasional Bebas Uang Pangkal 

dan bebas SPP 

selama 3 tahun 

pelajaran* 

*Bebas uang SPP akan ditinjau ulang per semester berdasarkan 

prestasi lomba bidang akademik di madrasah selama proses 

pembelajaran (dengan ketentuan harus mengikuti minimal satu 

kali lomba tingkat kota / kabupaten dan memperoleh juara 1, 2 

atau 3) 

Juara 1 

sd 3 

Nasional 

Juara 1 Provinsi 

Juara 2 Provinsi Bebas Uang Pangkal 

dan bebas SPP 

selama 2 tahun 

pelajaran* 

Juara 3 Provinsi Bebas Uang Pangkal 

dan bebas SPP 

selama 1 tahun 

pelajaran 

Juara 1 Kota Bebas Uang Pangkal 

Juara 2 Kota Bebas Uang Pangkal 

75% 

Juara 3 Kota Bebas Uang Pangkal 

50% 

 

 

 
Bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan memiliki prestasi minimal juara 3 tingkat kota akan mendapatkan 

beasiswa berupa bebas uang pangkal, SPP dan uang kegiatan selama 3 tahun pelajaran jika mampu mempertahakan 

prestasi akademik selama belajar di Madrasah Pembangunan UIN (rata-rata nilai raport minimal 90) 

Persyaratan: 

• Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran 

• Nilai rata-rata rapor SD/MI minimal 85, dari kelas 4 dan 5 

• Nilai raport mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA minimal 85, dari kelas 4 dan 5 

• Fotocopy Nilai Raport yang dilegalisir sekolah asal 

• Fotocopy Sertifikat/Piagam Juara Lomba akademik yang dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan dan 

menunjukkan Sertifikat/Piagam Asli 

• Surat Keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan bahwa siswa tersebut berprestasi 

• Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolah asal 

• Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW dan kelurahan (Bagi yang tidak mampu) 

 
Seleksi 

Jenis Seleksi: 

• Seleksi Berkas 

• Tes Tulis 

• Tes Baca Al-Quran 

• Tes Wawacara 



Jalur Prestasi Tingkat Tsanawiyah (NON 
AKADEMIK) 
Ketentuan: 

Jalur prestasi Non akademik adalah jalur penerimaan peserta didik baru dan mendapatkan beasiswa tertentu yang 

merujuk pada seleksi nilai raport dan prestasi lomba bidang non akademik 

• Lomba non Akademik yang dimaksud adalah lomba bidang Olahraga dan Seni setingkat provinsi, nasional 

dan internasional yang diselenggarakan oleh instansi resmi (diselenggarakan oleh Dinas pendidikan, Kantor 

Kemenag, Kemenpora, Komite Olahraga Nasional Indonesia, atau instansi / lembaga resmi lainnya yang 

kompeten) 

• Prestasi lomba non akademik yang dimaksud adalah kategori perorangan / individu 

• Prestasi lomba non akademik yang dimaksud adalah prestasi juara 1, 2 atau 3 yang diperoleh tiga tahun 

terakhir 

• Beasiswa yang dimaksud adalah bebas uang pangkal masuk dan atau bebas SPP dengan ketentuan yang 

berlaku. 

 
Kriteria Beasiswa: 

Prestasi Tingkat Jenis Beasiswa Keterangan 

Juara 1 
sd 3 

Internasional Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 3 

tahun pelajaran* 
*Bebas uang SPP akan ditinjau 

ulang per semester berdasarkan 

prestasi non akademik selama 

belajar di madrasah pembangunan 

(dengan ketentuan harus 

mengikuti minimal satu kali 

lomba tingkat kota/ kabupaten 

dan memperoleh juara 1, 2 atau 3) 

Juara 1 

sd 3 
Nasional 

Juara 1 Provinsi 

Juara 2 Provinsi Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 2 

tahun pelajaran* 

Juara 3 Provinsi Bebas Uang Pangkal dan bebas SPP selama 1 

tahun pelajaran 

Juara 1 Kota Bebas Uang Pangkal 

Juara 2 Kota Bebas Uang Pangkal 75% 

Juara 3 Kota Bebas Uang Pangkal 50% 

 
Bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan memiliki prestasi minimal juara 3 tingkat kota akan mendapatkan 

beasiswa berupa bebas uang pangkal, SPP dan uang kegiatan selama 3 tahun pelajaran jika mampu mempertahankan 

prestasi non akademik selama belajar di Madrasah Pembangunan UIN 

 
Persyaratan: 

 
• Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran 

• Nilai rata-rata rapor SD/MI minimal 80, kelas 4 dan 5 

• Fotocopy Nilai Raport yang dilegalisir sekolah asal 

• Fotocopy Sertifikat/Piagam Juara Lomba non akademik yang dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan 

dan menunjukkan Sertifikat/Piagam asli 

• Surat Keterangan dari kepala sekolah asal yang menerangkan bahwa siswa tersebut berprestasi 

• Surat Keterangan Kelakuan Baik dari sekolah asal 

• Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW dan kelurahan (Bagi yang tidak mampu) 

 
SELEKSI 

Jenis Seleksi: 

• Seleksi Berkas 

• Tes Tulis 

• Tes Baca Al-Quran 

• Tes Kompetensi/Kemampuan 

• Tes Wawancara 


