Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi 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. Sasaran
program adalah lulusan satuan pendidikan SMA/SMK/MA/MAK
atau bentuk lain yang sederajat tahun 2017 yang tidak mampu
secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik.

JADUAL PELAKSANAAN BIDIKMISI:
PENDAFTARAN
: 6 Maret 2017 – 7 April 2017
SELEKSI DAN VISITASI
: 8 April 2017 – 20 Mei 2017
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
: 24 Mei 2017
DAFTAR ULANG
: Akan diumumkan kemudian
Setiap Pendaftar boleh memilih 2 Program Studi:
1. Pilihan Program Studi Pendaftar IPA:
- D3 – Teknik Elektronika
- D4 – Teknik Elektronika
- D3 – Teknik Listrik
- D4 – Sistem Kelistrikan
- D3 – Teknik Telekomunikasi
- D4 – Jar. Telekomunikasi Digital
- D3 – Manajemen Informatika
- D4 – Teknik Informatika
- D3 – Teknik Mesin
- D4 – Teknik Otomotif Elektronika
- D3 – Teknik Sipil
- D4 – T. Mesin Produksi & Perawatan
- D3 – Teknik Kimia
- D4 – Manaj. Rekayasa Konstruksi
- D3 – Bahasa Inggris
- D4 – Teknologi Kimia Industri
2. Pilihan Program Studi Pendaftar IPS:
- D3 – Akuntansi
- D4 – Akuntansi Manajemen
- D3 – Administrasi Bisnis
- D4 – Keuangan
- D3 – Bahasa Inggris
- D4 – Manajemen Pemasaran
3. Pilihan Program Studi Pendaftar Bahasa:
- D3 – Administrasi Bisnis
- D4 – Manajemen Pemasaran
- D3 – Bahasa Inggris
Note: Pilihan Prodi untuk lulusan SMK harus sesuai dengan Program Keahlian.
Salah satu syarat yang memilih jurusan rekayasa di lengkapi surat keterangan
dokter bebas buta warna.

PERSYARATAN CALON PENERIMA:
1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK 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 orangtua/wali (suami istri)
sebesar-besarnya Rp 3.000.000,00 per bulan dana tau
pendapatan kotor gabungan oangtua/wali dibagi jumlah
anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,00 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.
7. Untuk seleksi mandiri di POLINEMA, peserta dapat memilih 2
(dua) program studi pilihan sesuai pendaftar IPA, IPS atau
Bahasa (seperti tersebut diatas):
a. 1 (satu) pilihan DIII dan 1 (satu) pilihan DIII (keduanya DIII)
b. 1 (satu) pilihan DIII dan 1 (satu) pilihan D4
c. 1 (satu) pilihan D4 dan 1 (satu) pilihan D4 (keduanya D4)
8. Memiliki kesehatan yang tidak mengganggu kelancaran proses
pembelajaran di POLINEMA;
9. Tidak buta warna bagi program DIII dan D4 khusus untuk
Jurusan Teknik Mesin dan Teknik Elektro.

TATA CARA PENDAFTARAN :
I. Pendaftaran Daring (On-Line)

a. Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi ke
laman Bidikmisi (http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id) 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 1x24
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
masing masing siswa yang sudah direkomendasikan.
e. Siswa mendaftar melalui laman Bidikmisi dan menyelesaikan semua
tahapan yang diminta didalam sistem pendaftaran.
SISWA YANG MENDAFTAR MELENGKAPI BERKAS KE PANITIA
BIDIKMISI POLINEMA SEBAGAI BERIKUT:
1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang
dicetak dari laman Bidikmisi.
2. Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah.
3. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh
Kepala Sekolah.
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
5. Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala
Sekolah.
6. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti
pendukung prestasi lain di bidang ekstrakurikuler yang disahkan
(legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika ada).
7. Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM), atau
sejenis (jika ada).
8. Bagi yang belum memnuhi syarat butir (7) diatas, maka harus
membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau Surat
Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang
dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala dusun/Instansi tempat orang tua
bekerja/tokoh masyarakat.
9. Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan
keluarga.
10. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran
listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti
pembayaran) dari orang tua/wali-nya.
II. Pendaftaran Langsung (Off-Line)
1. Sekolah dan atau calon yang tidak dapat melakukan tahapan
pendaftaran Bidikmisi secara on-line untuk Seleksi Mandiri karena
keterbatasan akses internet, maka:
a. Calon mengisi formulir yang terdapat di dalam lampiran Buku
Pedoman Bidikmisi 2017, dan selanjutnya formulir yang telah diisi
beserta berkas persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala
Sekolah.
b. Kepala Sekolah mengirimkan formulir rekomendasi (Lampiran 2),
formulir pendaftaran (Lampiran 3) berserta kelengkapan berkas
lainnya secara kolektif kepada Direktur Polinema. Surat pengantar
rekomendasi diberi keterangan perihal surat tentang ‘Pendaftaran
Bidikmisi 2017’ .
2. Berkas yang harus dikirim/diserahkan meliputi:
a. Berkas yang dilengkapi oleh calon yang akan lulus tahun 2017:
1) Formulir pendaftaran Bidikmisi yang telah diisi oleh calon yang
bersangkutan yang dilengkapi dengan pasfoto berwarna ukuran 3x4
sebanyak 3 (tiga) lembar.
2) Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti
siswa aktif.
3) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) yang dilegalisir oleh
Kepala Sekolah.
4) Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti
pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan/atau
ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah (jika
ada).
5) Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM),
atau sejenis (jika ada).
6) Bagi yang belum memnuhi syarat butir (5) diatas, maka harus
membawa Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali atau
Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan
kebenarannya, yang dikeluarkan oleh Kepala desa/Kepala
dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat.
7) Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan
keluarga.
8) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran
listrik) dan atau bukti pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti
pembayaran) dari orang tua/wali-nya.
Pedoman tata cara pengajuan Program Bidikmisi tahun 2017 dan
Persyaratan-persyaratan lainnya dapat di unduh pada website :
http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/.
b.
Berkas yang dilengkapi oleh calon yang lulus
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3) Fotokopi rapor semester 1 s.d. 6 yang dilegalisir
oleh
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Sekolah;
4) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah;

