KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
Jl. Conge Ngembalrejo Kotak Pos 51 Telp. (0291) 432677 Fax. 441613 Kudus
Email : stain.kudus@yahoo.com; stainkudus@mail.com; kudus.stain@gmail.com
Website : www.stainkudus.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B-13558/Sti.05/K-III/PP.00.9/07/2017
Pendaftaran Program Bidikmisi bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2017/2018 dibuka mulai
hari Senin – Kamis tanggal 14 – 31 Agustus 2017.
Adapun persyaratan yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mengisi form biodata pada alamat http://bidikmisi.stainkudus.ac.id;
Upload Pas foto terbaru berwarna 4x6;
Upload copy rapor semester 1 sampai 5 di kelas XII yang dilegalisir pejabat yang berwenang di sekolah;
Upload surat keterangan tidak mampu secara ekonomi dari kelurahan/kepala desa yang menyebutkan
nominal penghasilan orang tua per bulan;
Upload keterangan yang menyatakan peserta didik ini memiliki prestasi akademik yang baik (dari
sekolah);
Upload sertifikat atau penghargaan atas prestasi yang dimiliki (jika punya);
Upload bukti copy pembayaran rekening listrik selama 3 bulan berturut turut, jika nama yang tertera di
rekening belum atas nama sendiri, harus melampirkan keterangan dari RT mengetahui kepala
Desa/kelurahan;
Upload foto kondisi rumah milik orang tua/wali yang ditempati. (1) tampak depan (2) tampak samping
kanan dan kiri (3) tampak ruang tamu (4) tampak dapur (5) atap/internit;
Membuat Surat Pernyataan, bermateri Rp. 6000 (enam ribu rupiah). (Surat pernyataan dapat diprint melalui
aplikasi ini).
a. Tentang kesediaan untuk melanjutkan studi sampai selesai dan tidak mengundurkan diri dari Program

Bidikmisi STAIN Kudus;
b. Bersedia bertempat tinggal di :
 Laki-laki di Ma'had Kampus STAIN Kudus atau di tempat yang ditentukan oleh STAIN Kudus;
 Perempuan di kost/pondok pesantren di lingkungan kampus.

c. Sanggup mengikuti program kegiatan Ma’had STAIN Kudus;
d. Surat Pernyataan bahwa semua dokumen yang diberikan benar benar sesuai dengan kenyataan tidak

palsu.

Kudus, 28 Juli 2017
a.n. Ketua
Wakil Ketua III

H. Shobirin, M.Ag
NIP. 197203092000031003

Catatan :
1. Ketidaklengkapan data yang diupload, akan berakibat pada gugurnya calon peserta Program Bidikmisi;
2. Data pendaftar yang berkasnya lengkap dan belum lengkap bisa dilihat di papan pengumuman Unit Layanan
Akademik dan Kemahasiswaan (ULAK) Rektorat Lt. I;
3. Selain di upload berkas fisik juga harus diserahkan ke Unit Layanan Akademik dan Kemahasiswaan (ULAK)
Rektorat Lt. I. pada hari Senin-Kamis tanggal 14-31 Agustus 2017 pada jam kerja.

