PETUNJUK PENDAFTARAN
STKIP WIDYA YUWANA
1. Download Formulir pendaftaran melalui situs aplikasi di
http://akademik.widyayuwana.ac.id
2. Formulir tersebut dapat di download dengan bebas.
3. Cetaklah semua formulir-formulir itu dan diisi sesuai pertanyaannya.
4. Berikut keterangan untuk masing-masing formulir.
A. Formulir 1
Formulir ini diisi oleh Pendaftar yang merupakan formulir pengantar pendaftaran.
Semua data-data yang ada di formulir ini harus dilengkapi.
B. Formulir 2
Formulir 1 merupakan Formulir Data Calon Mahasiswa yang harus diisi oleh
Pendaftar STKIP Widya Yuwana.
Apabila Formulir membutuhkan data untuk menceritakan sesuatu maka ceritakanlah hal
tersebut sesuai dengan diri Anda.
C. Formulir 3
Formulir ini juga harus diisikan oleh Orang Tua atau Wali dari Pendaftar mengenai
kesanggupan Orang Tua / Wali. Setelah diisikan, formulir ini dimasukkan ke dalam
amplop tertutup. Pendaftar tidak perlu mengetahui isi dari formulir ini.
5.

Apabila semua formulir telah diisi dan dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan yang
lain, masukkan ke dalam map tertutup kemudian dikirimkan ke :
STKIP WIDYA YUWANA
Jl. Soegijopranoto Tromol Pos 13, Madiun 63137 JAWA TIMUR. Telp. 0351-463208

6.

Setelah formulir dikirimkan, segeralah Anda untuk melakukan konfirmasi melalui telepon
ke 0351-463208, 085730306878 (Sriandayani), 082332784888 (Donny) atau email ke :
pmbwidyayuwana@gmail.com

7.

Pembayaran Biaya Pendaftaran dan Tes Masuk dapat di transfer pada :
Bank BRI
Nomor Rekening : 0045-01-002889-30-1
Atas nama : Yayasan Widya Yuwana

8.

Scan tanda bukti transfer pembayaran dan kirim hasil scan transfer pembayaran ke email :
pmbwidyayuwana@gmail.com.

9.

Anda akan mendapatkan username dan password untuk melakukan akses ke Aplikasi
Modul Penerimaan Mahasiswa Baru STKIP Widya Yuwana guna mengisikan formulir
pendaftaran secara online.

10. Kemudian bukalah webpage http://akademik.widyayuwana.ac.id lalu masukkan username
dan password yang telah diberikan kepada Anda.
11. Isilah Formulir Online ini secepatnya setelah Anda mendapatkan username dan password.
12. Status Pendaftaran, pengumuman dan lain lain mengenai Proses PMB, dapat langsung
dipantau melalui portal ini.
13. Username dan Password Anda akan hangus apabila Anda tidak diterima, Jika Anda
diterima maka Anda akan mendapatkan Password dan Username sebagai mahasiswa,
bukan lagi sebagai pendaftar.

Apabila masih ada langkah-langkah yang belum dipahami silahkan anda menghubungi ke
STKIP Widya Yuwana melalui telepon (0351-463208), 082332784888 (Donny) atau datang
langsung.

