






f. Siswa memilih PTS yang diminati melalui Seleksi Mandiri PTS
g. Siswa yang mendaftar, melengkapi berkas dan dibawa pada saat pendaftaran ulang seleksi masuk.
h. PTS menerima berkas dan memverivikasi kelengkapan berkas
i. PTS melakukan kunjungan ke alamat pendaftar, dapat dilakukan dengan mendayagunakan

mahasiswa PTS yang bersangkutan.
j. Pelamar Bidikmisi penerima BSM dan/atau memiliki KIP dan sejenisnya dapat dikecualikan dalam

proses verifikasi kelayakan ekonomi.
k. Perguruan tinggi melakukan penetapan calon menggunakan fasilitas SIM Bidikmisi;
l. Perguruan tinggi membuat SK Penetapan Penerima Bidikmisi dan format pencairan dana SIPBESAR

dan dikirimkan ke Kopertis Wilayah VI

Persiapan Dokumen yang harus dipersiapkan
1. Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari sistem

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;

7. Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
8. Surat Keterangan Penghasilan Orang tua/wali
9. Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya;
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/walinya.
11.Semua dokumen di copy 2 rangkap,1 disimpan di masing-masing Perguruan  Tinggi Swasta dan 1

dikirimkan ke Kopertis Wilayah VI

Yang perlu diketahui di Program Bidikmisi
Berikut ini hal hal yang perlu anda ketahui tentang program Bidikmisi
1. Pendaftaran program Bidikmisi bebas biaya, baik biaya daftar, biaya gedung, biaya seleksi,biaya

praktek,biaya wisuda dan biaya biaya lainnya;
2. Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan, bukan seleksi masuk sehingga peserta harus lulus

seleksi masuk perguruan tinggi untuk mendapat program Bidikmisi;
3. Pendaftar Bidikmisi yang dinyatakan lulus seleksi masuk perguruan tinggi yang sudah terlanjur

ditarik biaya daftar, biaya gedung, biaya seleksi, dana nya harus dikembalikan ke penerima
Bidikmisi yang bersangkutan;

4. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa penerima bidikmisi cuti, drop out
dan non aktif
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