
Bidikmisi
Menanggung Biaya Kuliah
dan Biaya Hidup

Ayo Kuliah untuk
Masa Depan Lebih Baik
Ayo Kuliah untuk
Masa Depan Lebih Baik!!

Situasi ekonomi keluarga BUKAN penghalang untuk kuliah. Siapa pun bisa kuliah.
Melalui Program Bidikmisi, Pemerintah siap menanggung biaya kuliah dan biaya hidup.
Ayo Kuliah....

Program Bidikmisi

Bagaimana Cara Meraih Bidikmisi?

Persyaratan Calon Penerima

Siswa SMA/MA/SMK atau bentuk lain yang sederajat 
yang akan lulus pada tahun 2016, berpotensi akademik
baik dan direkomendasikan oleh Sekolah
Lulusan tahun 2015 yang bukan penerima Bidikmisi dan
tidak bertentangan dengan ketentuan penerimaan
mahasiswa baru di masing-masing Perguruan Tinggi
Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun
Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria seperti tertera
pada laman  dan
media sosial resmi Ditjen Belmawa
Pendidikan orangtua/wali setinggi-tingginya S1 atau D4
Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu diantara PTN
atau PTS dengan ketentuan:

http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id

Waktu Pendaftaran

Tatacara Pendaftaran

Informasi waktu pendaftaran dapat dilihat di laman
dan laman

pendaftaran SNMPTN, SBMPTN, atau Perguruan Tinggi yang 
dituju.

http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id 

Penyaluran Bidikmisi

Bidikmisi diberikan setiap triwulan yaitu bulan

September dan Desember untuk Semester Ganjil, 

serta bulan Maret dan Juni untuk Semester Genap.

Bidikmisi untuk mahasiswa baru diberikan  1  (satu) 

semester pada Semester Ganjil

Proses penyaluran Bidikmisi melalui rekening 

bank penyalur.

Negara Hadir 

Untukmu
Kini Siapapun 

Bisa Kuliah

bantuan biaya pendidikan bagi calon
mahasiswa tidak mampu secara ekonomi 
dan memiliki potensi akademik baik untuk
menempuh studi di Perguruan Tinggi.

biaya pendidikan dan 
biaya hidup

PTN dengan pilihan seleksi masuk: SNMPTN, SBMPTN,
dan Seleksi Mandiri PTN
Politeknik, Universitas Terbuka, dan Institut Seni Indonesia
atau Sekolah Tinggi Seni
PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk

Bidikmisi 
Suwanda, anak buruh tani
di Lembang, meraih sarjana 
kedokteran

mengantarkan

sumber: www.unpad.ac.id

Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi
rekomendasi utk mendapatkan nomor Kode Akses
Sekolah

2016
menggapai asa, memutus mata rantai kemiskinan

Selamat Meraih Bidikmisi....Terus Belajar dan Berdoa

Ditjen Belmawa memverifikasi pendaftaran dalam
1 x 24 jam (hari dan jam kerja)
Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa
melalui 
menggunakan kombinasi NPSN dan Kode Akses
Sekolah memberikan nomor pendaftaran dan Kode
Akses kepada siswa yang direkomendasikan
Siswa mendaftar ke laman 

dan menyelesaikan semua tahapan
yang diminta sistem pendaftaran

http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id
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PTN dengan pilihan seleksi masuk: SNMPTN, SBMPTN,
dan Seleksi Mandiri PTN
Politeknik, Universitas Terbuka, dan Institut Seni Indonesia
atau Sekolah Tinggi Seni
PTS sesuai dengan pilihan seleksi masuk

S a s a r a n
lulusan satuan pendidikan SMA/MA/SMK
atau bentuk lain yang sederajat tahun 2015
atau 2016 yang tidak mampu secara
ekonomi dan memiliki potensi akademik
baik

Fasilitas Bidikmisi

biaya pendidikan dan 
biaya hidup

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

          http://belmawa.ristekdikti.go.id

         belmawa.ristekdikti.go.id

        @bidikmisi

    program.bidik.misi

  bidikmisi.belmawa

laman

email 

twitter

facebook

instagram
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	Page 1

