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PANITIA PENERIMAANMAHASISWABARU (PMB) 2018 

Persyaratan untuk mendaftar tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

A. Syarat Wajib 

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun 

2019, memiliki identitas berupa NISN dan NPSN yang valid di Pusat Data dan 

Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) Kemendikbud; 

2. Lulusan tahun 2018 yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing perguruan tinggi; 

3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 

4. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: 

a. Siswa  Pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP)  atau; 

b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (suami istri) maksimal sebesar Rp 

4.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali 

dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,00 setiap bulannya. 

5. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4; 

6. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari 

Kepala Sekolah; 

7. Belum Pernah ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi; 

8. Terdaftar di PMB STKIP PGRI Sumenep. 

 

B. Syarat Tambahan 

1. Pendaftar Online 

Bagi siswa yang sudah didaftarkan secara online oleh pihak sekolah dan 

sudah melengkapi persyaratan online, maka syarat tambahan yang harus 

dilampirkan pada saat mendaftar ke STKIP PGRI Sumenep yaitu : 

a. Print Out Kartu Peserta; 

b. Print Out Formulir Peserta; 

c. Bagi lulusan 2018 menyetorkan foto copy Ijazah dan surat keterangan hasil 

ujian (SKHU) yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan bagi lulusan 

2019 cukup menyetorkan surat keterangan lulus yang dilegalisir kepala sekolah 

sebanyak 2 (dua) lembar; 

d. Foto Copy Raport yang dilegalisir (Kelas XI semester Genap sampai Kelas XII 

semester Genap) 

e. Foto copy bukti prestasi / peringkat yang dilegalisir oleh kepala sekolah; 

f. Foto copy kartu indonesia pintar (KIP); 

g. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa (SKTM); 

h. Surat keterangan penghasilan orang tua yang dikeluarkan oleh kepala 

desa/tempat instansi bekerja; 



i.  Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP); 

j. Foto copy kartu keluarga (KK); 

k. Foto copy rekening listrik bulan terahir; 

l. Foto copy bukti Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terahir. 

 

2. Pendaftar Offline 

Pendaftaran yang dilakukan dengan cara offline dikhususkan bagi siswa yang 

belum didaftarkan secara online oleh kepala sekolah, adapun pesyaratan tambahan 

bagi pendaftar offline yaitu : 

a. Mengisi formulir pendaftaran Bidikmisi yang bisa di download di laman Bidikmisi 

STKIP (http://bit.ly/FORMULIR_BIDIKMISI_2019); 

b. Mengisi form rekomendasi kepala sekolah yang bisa didownload dilaman 

bidikmisi (http://bit.ly/REKOMENDASI-SEKOLAH);  

c. Bagi lulusan 2018 menyetorkan foto copy Ijazah dan surat keterangan hasil 

ujian (SKHU) yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar, sedangkan bagi lulusan 

2019 cukup menyetorkan surat keterangan lulus yang dilegalisir kepala sekolah 

sebanyak 2 (dua) lembar; 

d. Foto Copy Raport yang dilegalisir (Kelas XI semester Genap sampai Kelas XII 

semester Genap) 

e. Foto copy bukti prestasi / peringkat yang dilegalisir oleh kepala sekolah; 

f. Foto copy kartu indonesia pintar (KIP); 

g. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa (SKTM); 

h. Surat keterangan penghasilan orang tua yang dikeluarkan oleh kepala 

desa/tempat instansi bekerja; 

i. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP); 

j. Foto copy kartu keluarga (KK); 

k. Foto copy rekening listrik bulan terahir; 

l. Foto copy bukti Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun terahir. 

m. Foto rumah tampak depan ukuran 3R; 

n. Foto ruag tamu ukuran 3R; 

o. Foto keluarga ukuran 3R; 

p. Foto 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar. 

 

Keterangan : 

 Semua berkas diupayakan menggunakan kertas A4 

 Apabila ada yang tidak dimengerti bisa menghubungi operator Bidikmisi melalui 

layanan Whatsapp (http://bit.ly/INFO-BIDIKMISI-STKIP) atau Call Center Operator 

Bidikmisi 082 264 303 116 

http://bit.ly/FORMULIR_BIDIKMISI_2019
http://bit.ly/REKOMENDASI-SEKOLAH
http://bit.ly/INFO-BIDIKMISI-STKIP

