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Daftar Istilah dan Singkatan 

 

1.  DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

2.  Ditjen Dikti : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

3.  MA : Madrasah Aliyah 

4.  MAK : Madrasah Aliyah Kejuruan 

5.  NISN : Nomor Induk Siswa Nasional (www.nisn.dapodik.org)  

6.  NISR : Nomor Identifikasi Sekolah Pemberi Rekomendasi 

7.  NPSN : Nomor Pokok Sekolah Nasional (www.npsn.dapodik.org) 

8.  NP : Nomor Pendaftaran 

9.  PBB :  Pajak Bumi Bangunan 

10.  PTP :  Perguruan Tinggi Penyelenggara 

11.  SMA : Sekolah Menengah Atas 

12.  SMK :  Sekolah Menengah Kejuruan 

13.  SELEKSI 
NASIONAL 

: Pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada 
perguruan tinggi melalui pola seleksi secara nasional yang 
dilakukan oleh semua perguruan tinggi secara bersama sama 
untuk diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh indonesia 

14.  SELEKSI 
MANDIRI 

: Pola penerimaan mahasiswa baru program sarjana di suatu 
perguruan tinggi 

15.  SNMPTN : Merupakan Seleksi Nasional yang diselenggarakan Rektor 
Perguruan Tinggi Negeri di bawah koordinasi Direktur Jenderal 
Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional berupa 
seleksi calon mahasiswa baru secara nasional dalam bentuk 
Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 

16.  UMPN : Merupakan Seleksi Nasional yang diselenggarakan oleh 
Politeknik Negeri dibawah Kementerian Pendidikan Nasional 

17.  SPMB-
PTAIN 

: Merupakan Seleksi Nasional yang diselenggarakan oleh 
perguruan tinggi agama islam negeri dibawah Kementerian 
Agama. 

18.  SNMPTN 
JALUR 
UNDANGAN 

: Merupakan jalur dalam SNMPTN yang berupa penjaringan 
potensi akademik dan diselenggarakan sebelum ujian nasional 

19.  TIM BIDIK 
MISI 

: Tim yang dibentuk oleh Dirjen DIKTI untuk pengelolaan Program 
Beasiswa Bidik Misi 

 

 

 

 

 

http://www.nisn.dapodik.org/
http://www.npsn.dapodik.org/
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2. Alokasi yang ditetapkan untuk setiap PTP disesuaikan dengan jumlah 
mahasiswa baru yang diterima setiap tahunnya dan/atau jumlah total 
mahasiswa di PTP serta pertimbangan lainnya. 

3. Kuota untuk masing masing jalur baik berupa seleksi nasional atau 
seleksi mandiri dapat ditetapkan oleh masing masing perguruan tinggi 
melalui surat keputusan Rektor/Direktur/Pimpinan dan dilaporkan ke 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiknas. 

C. PENGGUNAAN DANA 

1. Bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sekurang-
kurangnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan 
yang ditentukan berdasarkan Indeks Harga Kemahalan daerah lokasi 
PTP; 

2. Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikelolaPTP sebanyak-
banyaknya Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per 
semester per mahasiswa. Dalam pelaksanaannya PTP dapat melakukan 
subsidi silang antar program studi; 

3. Kelebihan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan digunakan untuk 
pembinaan mahasiswa penerima melalui berbagai bentuk kegiatan 
penunjang yang sepenuhnya diatur oleh PTP; 

4. PTP mengatur besaran bantuan biaya hidup dan bantuan biaya 
penyelenggaraan pendidikan; 

5. Kekurangan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan di 
PTP,ditanggung oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.PTP dapat 
mengupayakan sumber dana dari pihak lain; 

6. PTP memfasilitasi penyediaan dana, sarana dan prasarana belajar 
mengajar kepada penerima Bidik Misi dengan sumber bantuan biaya 
penyelenggaraan pendidikan Bidik Misi atau sumber lain yang relevan; 

7. Semua penggunaan dana harus dilaporkan ke Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi sesuai penjelasan singkat pada Bab VI. 
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IV. MEKANISME SELEKSI 

 

A.SOSIALISASI DAN KOORDINASI 

1. Kementerian Pendidikan Nasional melakukan koordinasi dan sosialisasi 
dengan unit utama, unit kerja dan instansi terkait termasuk Panitia Seleksi 
Nasional mahasiswa baru serta melakukan publikasi melalui media 
massa; 

2. Dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota melakukan sosialisasi dan 
atau memberikan informasi kepada satuan pendidikan di lingkungannya 
tentang program Bidik Misi; 

3. Institusi pendidikan tinggi melakukan sosialisasi dan atau memberikan 
informasi kepada sekolah dan publik tentang program Bidik Misi; 

4. Kepala sekolah mensosialisasikan program Bidik Misi kepada siswa 
khususnya bagi siswa tingkat akhir; 

5. Kepala Sekolah/Madrasah mengkoordinasikan seluruh proses 
pendaftaran di setiap sekolah dan mengirimkan berkas yang telah 
memenuhi  persyaratan ke perguruan tinggi penyelenggara yang dituju. 

B. TATA CARA PENDAFTARAN 

Tahapan tata cara pendaftaran bidik misi melalui SNMPTN ujian tulis, SPMB-
PTAIN, UMPN atau seleksi mandiri perguruan tinggi adalahsebagai berikut. 
 

1. Calon pendaftar mengajukan diri kepada kepala sekolah untuk 
direkomendasikan sebagai calon penerima program Bidik Misi. 

2. Kepala Sekolah/Madrasah menyeleksi siswa yang memenuhi syarat dan 
menyusunnya ke dalam sebuah rekomendasi yang dapat 
dipertanggungjawabkan kebenarannya menggunakan formulir pada 
Lampiran 1; 

3. Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi ke 
http://bidikmisi.dikti.go.id/pendaftaran dengan melampirkan hasil pindaian 
(scan) (Lampiran 1 bagian F) untuk mendapatkan nomor NISR (Nomor 
Identifikasi Sekolah Pemberi Rekomendasi); 

4. Sekolah merekomendasikan masing masing siswa melalui 
http://bidikmisi.dikti.go.id/pendaftaran dengan menggunakan NISR untuk 
mendapatkan NP (Nomor Pendaftaran) untuk masing masing siswa yang 
direkomendasikan; 

5. Calon yang direkomendasikan melakukan pendaftaran langsung secara 
online melalui laman www.bidikmisi.dikti.go.id/pendaftaran kemudian 
mencetak formulir pendaftaran yang sudah terisi untuk disampaikan ke 
Kepala Sekolah/Madrasah beserta berkas persyaratan lainnya;  

http://bidikmisi.dikti.go.id/sekolah
http://bidikmisi.dikti.go.id/pendaftaran
http://www.bidikmisi.dikti.go.id/pendaftaran
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6. Sekolah dan atau calon yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara 
online sesuai butir 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) karena alasan yang 
dapat dibenarkan, mengisi formulir yang disediakan oleh 
sekolah/madrasah. Selanjutnya formulir yang telah diisi beserta berkas 
persyaratan lainnya disampaikan ke Kepala Sekolah/Madrasah. Formulir 
dapat di unduh di www.dikti.go.id atau www.bidikmisi.dikti.go.id;  

7. Kepala Sekolah/Madrasah mengirimkan formulir rekomendasi sekolah 
(Lampiran 1), formulir pendaftaran (Lampiran 3) berserta kelengkapan 
berkas lainnya secara kolektif kepada masing masing 
Rektor/Ketua/Direktur atau pimpinan PTP penyelenggara seleksi mandiri 
yang dituju dengan perihal surat pendaftaran bidik misi 2011 (alamat 
seleksi PTP lihat Lampiran 4). Berkas yang dimaksud meliputi: 

1) Berkas yang dilengkapi oleh calonyang akan lulus tahun 2011: 

a) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan 
(butir 5 (lima) atau 6 (enam)) dan dilengkapi dengan pasfoto 
berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 

b) Fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau yang sejenis sebagai bukti 
siswa aktif; 

c) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 5 (lima) yang dilegalisir oleh 
Kepala Sekolah/Madrasah; 

d) Surat keterangan tentang peringkat siswa di kelas dan bukti 
pendukung prestasi lain di bidang keilmuan/akademik yang 
disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah/Madrasah; 

e) 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; 

f) Fotokopi Kartu Keluarga; 

g) Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) 
dan atau bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali-nya (apabila 
mempunyai bukti pembayaran). 

2) Berkas yang dilengkapi oleh calon yang lulus tahun 2010: 

a) Formulir pendaftaran yang telah diisi oleh calon yang bersangkutan 
(butir 5 (lima) atau 6 (enam)) dan dilengkapi dengan pasfoto 
berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar; 

b) Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah/Madrasah; 

c) Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang dilegalisir oleh 
Kepala Sekolah/Madrasah; 

d) Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah/Madrasah; 

e) Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala 
Sekolah/Madrasah; 

f) Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti 
pendukung prestasi lain di bidang keilmuan/akademik yang 
disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah/Madrasah; 

http://www.dikti.go.id/
http://www.bidikmisi.dikti.go.id/
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V. PENGELOLAAN 

 

A. PENGELOLA 

1. Pengelola program bantuan biaya pendidikan Bidik Misi di PTP terdiri 
atas unsur pengelola akademik dan pengelola kemahasiswaan; 

2. Rektor/Ketua/Direktur PTP menerbitkan Surat Keputusan tentang 
Pengelola Program Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi, yang bertugas 
memperlancar pelaksanaan rekrutmen, melakukan pembinaan, 
monitoring dan evaluasi internal penerima Bidik Misi serta pelaporannya. 

B. DANA 

1. Dana untuk mahasiswa lama (on-going) PTP di bawah Kemdiknas 
dilalokasikan melalui DIPA masing-masing PTP. 

2. Penyaluran dana untuk mahasiswa baru dan PTP dibawah Kemenag 
dilakukan melalui kontrak antara Ditjen Dikti dengan PTP per semester 
atau per tahun; 

3. PTP menyalurkan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa per bulan atau 
maksimal 3 (tiga) bulan yang diberikan pada awal periode penyaluran 
melalui rekening bank yang ditunjuk. PTP berkewajiban memfasilitasi 
pembuatan rekening untuk masing masing penerima; 

4. Pada kondisi tertentu PTP dapat menyalurkan dana bantuan tidak sesuai 
dengan butir (3) di atas, dengan pemberitahuan kepada Ditjen Dikti; 

5. Rektor/Ketua/Direktur PTP menerbitkan Surat Keputusan tentang 
Bantuan Biaya Hidup dan Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan beserta 
komponen penggunaannya; 

6. Untuk penyelenggaraan kegiatan Bidik Misi PTP dapat mengalokasikan 
dana pengelolaan bersumber dari DIPA perguruan tinggi atau sumber lain 
yang relevan; 

7. PTP membuat kesepakatan penentuan besaran dan periode bantuan 
biaya hidup dengan PTP dalam kota / kabupaten yang sama. 

C. PEMBINAAN 

1. Setelah penetapan PTP memfasilitasi kedatangan pertama kali 
mahasiswa penerima Bidik Misi baru yang berasal dari luar kota 
terutama biaya perjalanan dan penyediaan akomodasi sementara 
sampai dengan memperoleh tempat tinggal yang tetap; 

2. PTP mengusulkan kebutuhan dana yang dimaksud pada butir (1) kepada 
Ditjen Dikti; 

3. Ditjen Dikti akan menyediakan atau mengganti dana yang dikeluarkan 
PTP setelah diketahui besarnya dana yang dibutuhkan disesuaikan 
dengan dana yang tersedia; 

4. PTP memfasilitasi dan mengupayakan agar penerima Bidik Misi lulus 
tepat waktu dengan hasil yang optimal; 
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5. PTP mendorong mahasiswa penerima Bidik Misi untuk terlibat di dalam 
kegiatan ko-kurikuler dan ekstra kurikuler serta kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat sebagai bentuk pembinaan karakter dan atau 
kecintaan kepada bangsa dan negara; 

6. Perguruan tinggi membuat perjanjian atau kontrak dengan mahasiswa 
penerima Bidik Misi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing 
pihak termasuk ketaatan mahasiswa terhadap peraturan perguruan tinggi 
terkait program Bidik Misi dan sanksi-sanksi terhadap pelanggarannya. 

D. PENGHENTIAN BANTUAN 

PTP dapat menerbitkan ketentuan khusus tentang penghentian pemberian 
bantuan. Secara umum pemberian bantuan dihentikan apabila mahasiswa 
penerima: 

1. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan 
pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan; 

2. Tidak memenuhi persyaratan akademik yang ditetapkan oleh perguruan 
tinggi penyelenggara; 

3. Melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kehidupan kampus dan 
peraturan lain yang berlaku di perguruan tinggi penyelenggara; 

4. Divonis pengadilan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Negara 
Republik Indonesia dengan hukuman setidak tidaknya 2(dua) tahun 

5. Mengundurkan diri; 

6. Meninggal dunia. 

E. PELANGGARAN PERATURAN DAN SANKSI 

Hal yang dimaksud pelanggaran peraturan bidik misi adalah sebagai berikut 

(1) Telah memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau 
tertulis; 

(2) Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pendaftaran. 

(3) Mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima Bidik Misi karena 
diterima pada perguruan tinggi lain; 

(4) Terbukti tidak memenuhi syarat sebagai penerima bidik misi. 

 

Sanksi yang diberikan dapat berupa hal sebagai berikut 

1. Teguran tertulis kepada pendaftar dan satuan pendidikan terkait 
pelanggaran pada butir (1), (2), (3) dan (4) dari instansi terkait. Surat 
tembusan akan dikirimkan pada Kepala Daerah kab / kota dan 
Propinsi. 

2. Penolakan dan pembatalan semua pendaftaran terkait pelanggaran 
pada butir (1) dan (2). 

3. Pembatalan pemberian bidik misi serta pengembalian bantuan biaya 
pendidikan dan bantuan biaya hidup kepada negara terhadap calon 
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yang bersangkutan terkait pelanggaran pada butir (1), (2) ,(3) dan (4) 
Sanksi ini juga berlaku pada penerima bidik misi tahun sebelumnya 
yang didapati melanggar. 

4. Pertimbangan khusus berupa pembatasan hak pendaftaran pada 
seleksi nasional atau seleksi lokal pada tahun selanjutnya terkait 
pelanggaran butir (1),(2),(3) dan (4) untuk satuan pendidikan yang 
mrekomendasikan atau instansi terkait. 

 

Panitia akan menerbitkan daftar satuan pendidikan yang didapati melanggar 
peraturan Bidik Misi. 
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No Perguruan Tinggi Kuota 

1.  UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 100 

2.  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 100 

3.  UIN Alauddin Makasar 90 

4.  UIN Sunan Gunung Djati Bandung 80 

5.  UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 100 

6.  UIN Sultan Syarif Kasim Riau 80 

7.  IAIN Antasari Banjarmasin 60 

8.  IAIN Ar-Raniry Banda Aceh 60 

9.  IAIN Sumatera Utara Medan 70 

10.  IAIN Imam Bonjol Padang 60 

11.  IAIN Sultan Thaha Saifudin Jambi 60 

12.  IAIN Raden Fatah Palembang 70 

13.  IAIN Raden Intan Bandar Lampung 60 

14.  IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten 60 

15.  IAIN Walisongo Semarang 75 

16.  IAIN Sunan Ampel Surabaya 75 

17.  IAIN Mataram 60 

18.  IAIN Ambon 60 

19.  IAIN Sultan Amai Gorontalo 50 

20.  IAIN Syekh Nurjati Cirebon  40 

21.  STAIN Bengkulu 30 

22.  STAIN Metro Lampung 35 

23.  STAIN Surakarta 30 

24.  STAIN Jember 35 

25.  STAIN Kediri 30 

26.  STAIN Salatiga 30 

27.  STAIN Manado 20 

28.  STAIN Tulungagung 40 

29.  STAKPN Ambon 40 

30.  IHDN Denpasar 50 

 Jumlah  

Keterangan:  

Nama dan kode program studi yang ditawarkan serta informasi tentang masing-
masing perguruan tinggi penyelenggara juga statistiknya dapat dilihat pada: 
�ƒ Portal Bidik Misi; www.bidikmisi.dikti.go.id 
�ƒ Buku pedoman SNMPTN tahun 2010; website www.snmptn.ac.id, 
�ƒ Alamat SNMPTN jalur undangan di http://www.undangan.snmptn.ac.id  
�ƒ Website perguruan tinggi masing-masing, atau www.evaluasi.dikti.go.id 

 
  

http://www.bidikmisi.dikti.go.id/
http://www.snmptn.ac.id/
http://www.evaluasi.dikti.go.id/
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Lampiran 4. Alamat Seleksi Perguruan Tinggi Penyelenggara 

 

 

 


