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Dalam ranBka memberikan p€nghargaan kepada mahasiswa yang mempunyai pre$asi tinggi (baik kurikuler,
ko kurikuler maupun eksba kurikuler) Ditjen Belmawa Kemenrisrekdiki melalui LLDIKTI Wilayah VII
mamberikan apr€siasi dalam bentuk pemberian Beasiswa PPA. Sehubungan dengan hal tersebut Saudam dapat
mengajukan calon penerima Beasiswa PPA denga, pe$yaratan mahasiswa yang terdaftar pada perguruan
linggi dibarvah naungan Kemenristekdikti, terdara pada PD Dikti, dar mahasiswa yang masih aktif.

Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi LLDTKTI wilayah vll, ditetapkan besaran kuota Beasiswa ppA
Tahun 2019 adalah sebanyak : 71 omng.

Adapun kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi oleh p€rguruan ringgi adalah sebagai berikut :

L SK Pimpinan Perguruan Tinggi tentang Penetapan Penerima Beasiswa PPA beserta larnpimnnya;
2. Rekening bul(u tabungan mahasiswa yarg masih a.Ltif dengan saldo sesuai ketentuan dari Bank yang

discar dalam tlentuk file pdf (foto copy rekening jelas dan bisa dibaca);
3. Transkrip kumulatif yang dilegalisir pimpinan Perguruan Tinggi bid.ng akademilq dertgart IpK minimal

3,00 yang di scan dalarn betuk file pdfdengan persyaratan mahasiswa yang diajukan adalah terdaftar di pD
Dikti, minimal semester du4 maksimal semester 5 untuk jenjang DJ dan semester 7 untukjenjang Sl;

4. lampirao nama-nama calon penerima beasiswa PPA dalam bentuk filc excel 2003
a. Format usulan calon penerim4
b. Forrnat lapomn IPK sirnb3pD serrester garrjil2018/2019;
c, Fomat peocairan oominatif.

5. Dafta. konfirmasi status rekening peoerima Beasiswa PPA dari Bank persepsi (cek dengan buku rekening).

Dokumcn diupload melalui link http://bit.lv/L7PPA-2019 paling lambat tanggsl24 JuIi 2019

Perlu diperhatikan untuk kelancamn proses transfer agar satu pergurua! Tinggi menggunakan rekening satu
Bank KoovensionayPersepsi yaitu (Bank Matdiri, BNl, BRI atau BTN).
Untuk pengisian format no 1,4 dan 5 sesuai contoh lampiran tanpa menambah atau mengurangi dan wutan
p€nerima Beasiswa PPA diurutkan berdasarkan nama mahasiswa.

Apabila format isian tidak sesuai dengan contoh, maka kami tidak akan mempmses usrrlan Saudara

Dehikian atas perhatian dan kerjasama 5rang trailq kami ucapkan terima kasih.

Tembusrn :

Diq'en Belmawa Kemristekdiki.

Winarso, M.Pd.
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