8.

Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi
obyektif dan akurat dari Kepala Sekolah
9. Pendaftar dapat memilih salah satu program studi di IKIP
PGRI Wates
10. Pertimbangan khusus diberikan kepada pendaftar yang
memenuhi persyaratan 1 s.d. 8, serta mempunyai prestasi kokurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah peringkat ke3 di tingkat kabupaten/kota.

PENDAFTARAN BEASISWA BIDIKMISI TAHUN 2019
IKIP PGRI WATES
BIDIKMISI adalah bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa
tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik
untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi
unggulan sampai lulus tepat waktu.
Bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan
diterima di perguruan tinggi selama 8 semester untuk program sarjana
(S1). Beasiswa ini berupa pembebasan dari seluruh biaya pendidikan
selama di perguruan tinggi. Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa
juga menerima bantuan uang saku untuk biaya hidup yang diterimanya
setiap 3 bulan sekali.

BERKAS PENDAFTARAN
1.

2.
3.
4.
5.
6.

PERSYARATAN CALON PENERIMA
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Warga Negara Indonesia
Siswa SMA/SMK/MA dan sederajat yang lulus pada tahun
ajaran 2018/2019;
Lulusan tahun ajaran 2017/2018 yang bukan penerima
Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan ketentuan
penerimaan mahasiswa baru di masing- masing perguruan
tinggi;
Belum tercatat sebagai mahasiswa di IKIP PGRI Wates atau
perguruan tinggi lain
Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:




7.

Siswa memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau
Surat Keterangan dari Dinas Sosial setempat atau;
Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri)
maksimal sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per
bulan dalam 1 (satu) tahun terakhir atau;
Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah
anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 (tujuh ratus
lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya.

Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau
Diploma 4

7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.

Kartu Peserta dan formulir pendaftaran Bidikmisi tahun 2019 yang
dicetak dari sistem Bidikmisi (setelah mendaftar di
https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/)
Fotocopy Raport semester 1 s.d. 6 yang dilegalisir oleh kepala
sekolah
Surat Keterangan Lulus (SKL) dari kepala sekolah
Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah
Fotocopy nilai UN yang telah dilegalisir oleh Kepala sekolah
Surat keterangan tentang prestasi/ peringkat siswa dikelas dan
bukti lain di bidang akademis dan atau akademis (tidak termasuk
sertifikat TOEFL) dilegalisir oleh Kepala sekolah
Surat keterangan penghasilan orangtua/wali yang dikeluarkan oleh
Instansi tempat orang tua bekerja/ Kepala Desa/ Kepala Dusun
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dapat dibuktikan
kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial setempat
Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Surat Keterangan dari
Dinas Sosial setempat
Fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan
keluarga
Foto keluarga didepan rumah dan foto rumah/ tempat tinggal
keluarga tampak depan, ruang tamu, dan dapur (dicetak dan
ditempel dikertasi)
Fotocopy rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran
listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti
pembayaran) dari orang tua/ wali
Surat keterangan sehat dan tidak buta warna dari dokter/ rumah
sakit
Gambar denah lokasi rumah dari jalan utama/ tempat umum yang
dikenal (untuk memudahkan home visit)

Berkas WAJIB disusun sesuai dengan urutan diatas, dan dimasukan
kedalam amplop cokelat berkancing dengan identitas yang jelas dan
disudut kanan atas ditulis jelas “BIDIKMISI 2019” dan diserahkan
langsung atau dikirimkan via post kilat ditujukan kepada :

Hal : Berkas Pendaftaran Bidikmisi 2019
Kepada Yth.
Panitia PMB IKIP PGRI Wates
Jl. KRT Kertodiningrat No.5, Margosari, Pengasih, Kulon Progo,
Yogyakarta
AGENDA PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Agenda Kegiatan
Pendaftaran Secara
Online dan Kirim
berkas paling lambat
22 Juli pukul 15.00
WIB
Pengumuman Lolos
Seleksi Berkas
Home Visit

Waktu

Keterangan

Pendaftaran online dilakukan
di :
22 Mei s.d. 22 bidikmisi.belmawa.ristekdikti.
Juli 2019
go.id/

29 Juli 2019
www.ipw.ac.id
pukul 13.00 WIB
5-17 Agustus
Sepanjang Waktu
2019

Pengumuman Akhir

21 Agustus 2019
www.ipw.ac.id
pukul 13.00 WIB

Silaturrahmi
Mahasiswa Baru,
Orang tua/ Wali
dengan Rektor

26 Agustus 2019 Penyerahan SK Bidikmisi, dan
pukul 13.00 WIB Penandatanganan Kontrak,

Program Pengenalan
Kampus

1 – 7 September
dikampus IKIP PGRI Wates
2019

Kuliah Perdana

9-Sep-19

Masuk Kuliah

jadwal bisa berubah sewaktu-waktu
Wates, 21 Mei 2019
Wakil Rektor I

FARIDL MUSYADAD, M.Pd

