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LAPORAN WAWANCARA CALON ANAK ASUH AAT
PETUNJUK:

1. Perhatikan terlebih dahulu LEMBAR DATA ANAK ASUH, pastikan semua data telah terisi
lengkap. Jika masih ada data yang belum terisi harap dikembalikan pada Anak
Asuh/Penanggung Jawab untuk dilengkapi.
2. Pastikan kembali KELAS yang dituliskan pada LEMBAR DATA ANAK ASUH adalah BENAR
sesuai TAHUN AJARAN BEASISWA
3. Wawancara dengan Anak Asuh hanya dapat dilakukan jika petunjuk 1 dan 2 telah
terpenuhi

NAMA CALON ANAK ASUH

KOMUNITAS/SEKOLAH

PERTANYAAN :
1. Tanyakan mengenai keadaan latar belakang perekonomian keluarga (pekerjaan dan
pendapatan ortu/bln), siapakah yang memberi nafkah pada keluarga (ayah, ibu, kakek,
nenek, atau saudara lainnya) ? Berapa orang tanggungan keluarga ?

2. Tanyakan mengenai keadaan rumah (rumah sendiri/mengontrak, dalam 1 rumah terdapat
siapa saja), berapa jarak dari rumah ke sekolah, apa sarana transportasi ke sekolah ?
Fasilitas apa saja yang dimiliki (TV, kulkas, mesin cuci, AC, dll) ?

3. Tanyakan mengenai status perkawinan ortu, kondisi/hubungan anak, bapak dan ibu,
harmonis – cerai – meninggal – single parent ?

4. Tanyakan apakah memiliki prestasi akademis dan non akademis ? Apa cita-citanya ?
Prestasi Akademis :

Prestasi Non Akademis :

5. Tanyakan mengenai besarnya pemberian uang jajan oleh ortu per hari/minggu/bulan ?

6. Tanyakan apakah ada kesulitan belajar yang dialami saat ini ? Bagaimana mengatasinya ?

7. Tanyakan apakah memiliki tunggakan uang sekolah, uang gedung, buku, dll ?

8. Tanyakan apakah memiliki Surat Rekomendasi, Surat Keterangan Tidak Mampu, KMS, dll
(lampirkan bukti-bukti penunjang) ?

9. Tanyakan apakah pernah atau saat ini sedang menerima beasiswa ? Jika YA sebutkan
beasiswa apa dan dari mana yang pernah/sedang diperoleh ..

10.Pastikan besarnya SPP yang diajukan adalah benar-benar uang sekolah, bukan uang
les, uang kegiatan, tabungan, iuran komite, atau uang kegiatan lainnya

REKOMENDASI :

DISETUJUI
Dengan alasan :

TANGGAL :

DITOLAK
Pewawancara :

