PEDOMAN PENDAFTARAN DAN SELEKSI BEASISWA BIDIKMISI
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TAHUN AKADEMIK 2017

1. PERSYARATAN UMUM
Persyaratan untuk pendaftaran Beasiswa Bidikmisi di Universitas Semarang tahun 2017
adalah sebagai berikut:
a. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun 2016 atau
2017.
b. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
1) Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau pemegang Kartu Indonesia
Pintar (KIP) atau sejenisnya; (Bila Ada)
2) Pendapatan kotor gabungan orangtua/ Wali (suami istri) maksimal

sebesar

Rp.3.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/ wali
dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp.750.000,00 setiap bulannya.
3) Pendidikan orangtua/ wali setinggi-tingginya S1 (strata 1) atau diploma 4;
c. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi obyektif dan akurat dari
kepala sekolah..
d. Tidak merokok,
e. Tidak pengguna/pecandu narkoba, alkohol, dan atau sejenisnya,
f. Tidak akan menikah selama menjalankan studi.
g. Tidak pernah melakukan berbagai macam tindakan kejahatan/ kriminal.

2. MEKANISME PENDAFTARAN
a. Pendaftaran Bidikmisi di USM dilakukan secara on-line (daring) melalui laman
(http://belmawa.ristekdikti.go.id/bidikmisi ) oleh siswa/sekolah asal,
b. Calon penerima bidikmisi mendaftar langsung dipendaftaran Universitas Semarang
(USM), melalui jalur Bidikmisi 2017.
c. Pendaftar WAJIB melengkapi syarat-syarat pendaftaran yang diminta pada laman
pendaftaran Bidikmisi.
d. Pendaftar diwajibkan mengikuti tahapan seleksi, apabila tidak mengikuti tahapan seleksi
maka akan dianggap GUGUR.

3. PERSYARATAN YANG DIKUMPULKAN
a. Surat keputusan Rektor yang menyatakan diterima sebagai mahasiswa di USM,
(didapatkan setelah melakukan pendaftaran di bagian Penerimaan Mahasiswa Baru)
b. Formulir program Bidikmisi yang dicetak dari system Bidikmisi.
c. Foto Close up ukuran 3X4 (berwarna), 3 lembar .
d. Surat keterangan lulus dari sekolah.
e. Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
f. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh kepala sekolah.
g. Fotokopi SKHUN dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
h. Surat Rekomendasi dari Sekolah yang menerangkan bahwa “Merekomendasikan Siswa
Tersebut untuk Mendaftar Beasiswa Bidikmisi di Universitas Semarang”

i. Surat keterangan aktif/masih aktif organisasi, daftar prestasi yang pernah didapatkan
waktu sekolah baik seni,olahraga, akademik, maupun yang lainnya. (bila ada).
j. Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM), (bila ada).
k. Slip Gaji atau Surat Keterangan penghasilan orangtua/wali yang dapat dibuktikan
kebenaranya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan.
l. Surat keterangan tidak mampu (SKTM) atas nama orang tua/wali yang dapat dibuktikan
kebenaranya, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan mengetahui
kecamatan setempat.
m. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan yang terbaru.
n. Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dari orangtua/wali.
o. Fotokopi bukti pembayaran PBB dari orangtua/wali.
p. Foto/ Gambar cetak dari rumah/ tempat tinggal (tampak depan, tampak belakang, tampak
samping, tampak dalam, ruang tamu, dapur, dll), ukuranya 5R
4. PENGUMPULAN PERSYARATAN PENDAFTARAN
Keseluruhan berkas-berkas pendaftran tersebut dijadikan satu bendel dan dimasukkan
dalam map plastik warna putih, dan diserahkan kepada bagian kemahasiswaan dan alumni
Universitas Semarang, Gedung PKM ruang (R.2.1), paling lambat 8 Juni 2017.

5. WAKTU PENYELENGGARAAN
WAKTU PELAKSANAAN

KEGIATAN
Pendaftaran Mahasiswa Mandiri USM

21 April – 2 Juni 2017

Pendaftaraan online (daring)

25 April – 6 Juni 2017

Pengumpulan berkas

2 Mei – 8 Juni 2017

verifikasi dokumen pendaftaran

9-16 Juni 2107

Tes Wawancara, Kepribadian, serta Potensi diri
Pengumuman

17-18 Juni 2017
20 Juni 2017
3-6 Juli 2017

Pengambilan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
Arahan serta penandatanganan surat pernyataan

22 Agustus 2017

6. PROGRAM STUDI
Fakultas Hukum:

Fakultas Teknologi Pertanian:

- S1 Ilmu Hukum (Kelas Pagi)

- S1 Teknologi Hasil Pertanian (Kelas Pagi)

Fakultas Ekonomi:

Fakultas Psikologi:

- D3 Manajemen Perusahaan (Kelas Pagi)
- S1 Manajemen (Kelas Pagi)

- S1 Psikologi (Kelas Pagi)
Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi:

- S1Akuntansi (Kelas Pagi)

- S1 Ilmu Komunikasi (Kelas Pagi)

Fakultas Teknik:

- S1 Sistem Informasi (Kelas Pagi)

- S1 Teknik Sipil (Kelas Pagi)
-S1 Teknik Elektro (Kelas Pagi)

7. JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN
Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sejak mahasiswa ditetapkan sebagai penerima
Bidikmisi di USM, yaitu 8 (delapan) semester untuk program S1 (Strata 1), serta 6 (enam)
semester untuk program Diploma III.

8. KOMPONEN PEMBIAYAAN
Sebagai penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi di USM, mahasiswa berhak untuk
mendapatkan bantuan biaya pendidikan yang meliputi:
a. Bantuan

biaya

penyelenggaraan

yang

dikelola

perguruan

tinggi,

maksimal

Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per-semester per-mahasiswa yang
digunakan untuk:
- Biaya yang dibayarkan saat pertama masuk ke perguruan tinggi.
- SPP/Biaya kuliah yang dibayarkan ke perguruan tinggi.
-Penggunaan lain sesuai rencana kerja dan anggaran perguruan tinggi.
b. Bantuan biaya hidup yang diserahkan langsung dari Dirjen Dikti kepada penerima
beasiswa, sebesar Rp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per-semester
per-mahasiswa yang akan dikirimkan langsung kerekening mahasiswa.

9. KEWAJIBAN PENERIMA BIDIKMISI
Selama menyandang status sebagai penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi di USM,
mahasiswa peneria berkewajiban untuk:
a. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan USM.

