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PENGUMUMAN BEASISWA PPA
Sehubungan dengan adanya penawaran beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi
Akademik) dari LLDikti VI Jawa Tengah, maka bagi mahasiswa yang
berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya, dapat mengajukan
permohonan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
Sedangkan persyaratan mahasiswa calon penerima Beasiswa PPA sebagai
berikut.
1. Terdaftar sebagai mahasiswa PTS di Pangkalan Data Perguruan Tinggi
(PDPT) dengan ketentuan:
a. Program DIII
: minimal semester II maksimal semester IV.
b. Program DIV/ S1
: minimal semester II maksimal semester VI
dan masih menjadi mahasiswa aktif sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan tahun anggaran belanja.
2. Scan Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,- yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan:
 Tidak menerima beasiswa/ bantuan biaya pendidikan lain
dari sumber APBN/APBD (Bidikmisi,Beasiswa Pemprov Jateng
dsb),
 Tidak sedang/ akan mengambil cuti kuliah sampai dengan akhir
Desember 2019 dan
 Tidak sedang/ berstatus sebagai pegawai (swasta/negeri) sampai
dengan akhir Desember 2019;
3. Mengisi laporan IPK mahasiswa;
4. Scan Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan/Departemen;
5. Scan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
6. Scan Kartu Rencana Studi (KRS) Semester Genap TA 2018/2019 sebagai
bukti mahasiswa aktif;
7. Scan Kartu Hasil Studi (KHS)/ transkip nilai sampai Semester
Gasal TA 2018/2019 yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi
dengan IPK minimal 3,00;
8. Scan KTP dan Kartu Keluarga (KK) mahasiswa;

9. Scan piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kurikuler
dan/atau ekstra kurikuler (jika memiliki);
10. Scan Buku tabungan/rek koran Bank BNI (bukan syariah)
mahasiswa yang data rekeningya terlihat jelas/bisa terbaca;
11. Pada akhir bulan Desember 2019:
a. umur mahasiswa untuk DIII
: 18 - 23 tahun
b. umur mahasiswa untuk D IV/S1
: 18 - 24 tahun
12. Urutan prioritas daftar usulan penerima Beasiswa PPA adalah sebagai
berikut.
a. Mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi
b. Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan
c. Mahasiswa yang aktif dan memiliki prestasi pada kegiatan kokurikuler atau ekstra kurikuler (penalaran, minat, bakat, dan
organisasi kemahasiswaan) tingkat nasional dan atau tingkat
internasional
d. Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi
13. Lampiran penunjang :
a. Formulir Permohonan Beasiswa PPA hasil printout dari
sistem.kopertis6.or.id yang diketahui/ disetujui oleh Pimpinan
Perguruan Tinggi Swasta (bermaterai 6000);
b. Rekapitulasi berkas kelengkapan permohonan beasiswa
peningkatan prestasi akademik (PPA) Kopertis Wilayah VI
Tahuin 2018;
c. Surat Pernyataan yang menyatakan tidak menerima bantuan
pendidikan dan beasiswa dari sumber lain (APBN/APBD),
tidak berstatus sebagai pegawai, baik Pegawai Negeri/ Pegawai
Swasta dan tidak sedang mengambil cuti (bermaterai 6000);
d. Surat Rekomendasi Dekan Fakultas/Ketua Program Studi.
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