BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI
TAHUN 2017
Pemerintah mulai tahun 2010 meluncurkan Program Bantuan Biaya Pendidikan
Bidikmisi yaitu bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara
ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di
perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. Bidikmisi
berbeda dari beasiswa yang berfokus pada memberikan penghargaan atau dukungan dana
terhadap mereka yang berprestasi, bidikmisi berfokus kepada yang memiliki keterbatasan
kemampuan ekonomi. Persyaratan untuk mendaftar tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada
tahun 2017;
2. Lulusan tahun 2016 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 penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu
Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau
b. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali

(suami

istri)

maksimal

sebesar Rp3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan
orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 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;

Untuk mendaftar mengikuti seleksi Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi dapat
melalui:
A. Pendaftaran Daring (On-line)
Pendaftaran Bidikmisi on-line melalui http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/
dengan tahapan berikut ini :
a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai institusi pemberi rekomendasi ke laman
Bidikmisi dengan melampirkan hasil pindaian (scan) (Lampiran II bagian
persetujuan dan tanda tangan) untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah.
b. Ditjen Belmawa memverifikasi pendaftaran dalam kurun waktu 1 x 24 jam
pada hari dan jam kerja;
c. Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui laman Bidikmisi
menggunakan kombinasi NPSN dan Kode akses yang telah diverifikasi.
d. Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan kode akses kepada masingmasing siswa yang sudah direkomendasikan;
e. Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan
yang diminta didalam sistem pendaftaran;
f. Siswa mengisi formulir bidikmisi yang telah disediakan dan diserahkan
kesekretarian bidikmisi Teknokrat dengan dilampirkan Foto Copy halaman depan
rapor dan surat rekomendasi dari sekolah..
B. Pendaftaran Langsung (Off-line)
a. Ssiswa datang langsung ke kesekretariatan bidikmisi Teknokrat;
b. Siswa mengisi formulir bidikmisi yang telah disediakan dan diserahkan
kesekretarian bidikmisi Teknokrat dengan dilampirkan Foto Copy halaman depan
rapor dan surat rekomendasi dari sekolah..
c. Panitian Bidikmisi akan membantu untuk mendaftarkan secara on-line.
d. Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua tahapan
yang diminta didalam sistem pendaftaran.

