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PENGUMUMAN
Nomor: B-5483/In.32.5/PP.00.9/07/2018
tentang
PENDAFTARAN BEASISWA BIDIKMISI TAHAP II TAHUN 2018
Assalamu ‘AlaikumWr. Wb.
Diumumkan kepada para calon mahasiswa baru jalur UM-PTKIN tahun 2018, bahwa calon mkahsiswa yang
berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi tetapi mempunyai prestasi akademik baik, berpeluang untuk
mendapat beasiswa BidikMisi (sebanyak 49 calon mahasiswa), selama masa studi normal dengan cara mendaftarkan
diri melalui Panitia Seleksi Bidikmisi, dengan prosedur pendaftaran sebagai berikut :
A.

Persyaratan Umum
Peserta yang berhak mengikuti pendaftaran Bidikmisi Tahap II Tahun 2018 harus memenuhi ketentuan umum
sebagai berikut :
1. Calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus PMB melalui jalur UM-PTKIN tahun 2018;
2. Memiliki prestasi baik; dan usia paling tinggi 21 tahun;
3. Tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :
a. Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua dari Kepala Desa;
b. Pendidikan orang tua maksimal S1
c. Jika orang tua adalah PNS, maka setinggi-tingginya golongan III/c
d. Hasil survey kunjungan tim panitia ke rumah orang tua mahasiswa menunjukkan bahwa calon mahsiswa
yang bersangkutan berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi;
4. Memiliki potensi akademik dan non akademik baik, yang dibuktikan dengan :
 Rekomendasi dari Kepala Sekolah yang dilampiri dengan daftar prestasi yang diperoleh selama belajar
di jenjang pendidikan SMA/SMK/MA;
 Hasil tes kebahasaan (Tes Bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan Bahasa Inggris) dan Tes Potensi
Akademik (TPA) yang diselenggarakan oleh IAIN Ponorogo;
 Hasil konfirmasi langsung dengan orang tua calon mahasiswa yang bersangkutan.
5. Mendaftarkan diri secara online, melalui laman pendaftaran Bidikmisi www.bidikmisi.iainponorogo.ac.id/
6. Calon mahasiswa yang mendaftar Bidikmisi berhak mendapatkan pelayanan pendampingan dari Panitia,
selama berada di secretariat PMB IAIN Ponorogo.

B.

Pesyaratan Dokumen
1.
2.
3.

Foto copy Kartu UM-PTKIN Tahun 2018;
Pas foto berwarna ukuran 3x4;
Foto copy bukti perolehan prestasi non akademik yang diperoleh selama belajar di jenjang pendidikan
SMA/SMK/MA, yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut :
 Nama Event;
 Tingkat : Lokal sekolah, Kabupaten, Propinsi, Nasional atau Internasional (mohon dijelaskan);
 Tahun perolehan prestasi/tahun penyelenggaraan event;
 Pencapaian kejuaraan : I, II, III, Harapan I dst. (mohon dijelaskan);

4.

Surat keterangan penghasilan orang tua yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan diketahui oleh
Kepala Desa;
Fotocopy Kartu Keluarga;
Foto copy KTP Ayah dan foto copy KTP Ibu
Surat keterangan kematian ayah/ibu, apabila ayah/ibu telah meninggal dunia.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
C.

Fotocopy rekening listrik bulan terakhir;
Foto copy Kartu Bantuan (KIS, KPS dsb.) apabila ada;
Foto bersama, seluruh anggota keluarga, sebagaimana yang tertera di dalam KK.
Foto rumah orang tua; sekurang-kurangnya tampak luar depan, ruang tamu, ruang keluarga dan dapur.
Semua dokumen diunggah melalui laman pendaftaran bidikmisi IAIN Ponorogo 2018.

Pendaftaran
Cara pendaftaran

:

Pelayanan

:

Calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara online dengan menggunakan laman
pendaftraran Bidikmisi : www.bidikmisi.iainponorogo.ac.id/
Bagi Pendaftar beasiswa BidikMisi yang membutuhkan bantuan mengisi dan
mengunggah data, akan dilayani oleh Panitia, di Sekretariat PMB IAIN Ponorogo
pada Tanggal 12 dan 13 Juli 2018, Jam : 08;30 s.d. Jam 12;00.

Jadwal Kegiatan Pendaftarn dan Seleksi Bidikmisi Tahap I
NO

D.

Agenda

Tanggal

Keterangan

1

Pendaftaran

10 s.d. 13
Juli 2018

 Persyaratan dokumen pendaftaran sebagaimana dijelaskan
pada poin B.
 Pelayanan pendaftaran sebagaimana dijelaskan pada poin C.

2

Seleksi administrasi

10 s.d. 13
Juli 2018

Seleksi kesesuaian persyaratan dan kelengkapan berkas

3

Pengumuman hasil
seleksi administrasi

13 Juli 2018

Diumumkan di papan pengumuman IAIN Ponorogo dan secara
online melalui laman www.iainponorogo.ac.id/

4

Test Tulis

17 Juli 2018

Materi test tulis :
 Test Potensi Akademik (TPA)
 Test Bahasa (Indonesia, Inggris dan Arab).

5

Surve lapangan

Tentatif

Tim Surve akan mendatangi langsung rumah orang tua calon
mahasiswa;

6

Wawancara kepada
orang tua calon
mahasiswa

Tentatif

Ayah dan ibu dengan didampingi calon mahasiswa harus hadir di
kampus IAIN Ponorogo untuk wawancara langsung dengan Tim
seleksi dan verivikasi bidikmisi.

7

Pengumuman
penerima bidikmisi

24 Juli 2018

Diumumkan di papan pengumuman IAIN Ponorogo dan secara
online melalui laman www.iainponorogo.ac.id/

Pertimbangan Khusus

Pertimbangan khusus dalam kelulusan seleksi, diberikan kepada calon mahsiswa yang mempunyai prestasi
akademik rangking 10 besar tingkat kabupaten, prestasi non akademik paling rendah peringkat ke-3 di tingkat
kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang tidak ada pemeringkatan (contoh ketua OSIS).
Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya.
Wassalamu ‘AlaikumWr. Wb.
Ponorogo, 10 Juli 2018
Rektor
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