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Yth.  Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah VIII (terlampir)

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan nomor
267/B3/TU/2018 tanggal 27 Maret 2018, bersama ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kuota Bidikmisi untuk Kopertis Wilayah VIII pada tahun 2018 adalah sebanyak 414
mahasiswa;
2. Dengan mengacu kepada: (1) Data akreditasi program studi, (2) Status keaktifan program
studi, dan (3) Rekapitulasi pelaporan PD Dikti program studi pada semester gasal TA
2017/2018, kami sampaikan kuota Bidikmisi pada perguruan tinggi yang Saudara pimpin adalah
seperti tercantum dalam lampiran surat ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara mengadakan seleksi dan penetapan
penerima Bidikmisi angkatan 2018, dengan melengkapi berkas-berkas sebagai berikut:
1. Surat Pengantar;
2. Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Bidikmisi Tahun 2018 (format terlampir);
3. SK Penetapan Penerima Bidikmisi Tahun 2018 (format terlampir);
4. Formulir Pendaftaran Bidikmisi per mahasiswa dan ditandatangani, beserta kelengkapannya:
4.1.   Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah;
4.2.   Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah;
4.3.   Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
4.4.   Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang telah dilegalisir;
4.5.   Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP) / Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sejenisnya;
4.6.   Bagi yang belum memenuhi syarat angka 4.5. diatas, maka harus melengkapi 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 dengan ketentuan pendapatan kotor orang tua/wali
gabungan (suami + istri) setinggi-tingginya Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal
Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4.7.   Fotokopi ijazah terakhir orang tua (pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 atau

D4);
4.8.   Fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan tentang susunan keluarga;
4.9.   Fotokopi rekening listrik bulan terakhir (apabila tersedia aliran listrik) dan atau bukti

pembayaran PBB (apabila mempunyai bukti pembayaran) dari orang tua/wali-nya;
4.10. Fotokopi rekening mahasiswa sesuai dengan bank penyalur yang telah ditetapkan oleh

Ditjen Belmawa Kemristekdikti (BRI / BTN / BNI / Mandiri).
5. Fotokopi NPWP dan rekening koran perguruan tinggi (tidak boleh rekening atas nama
pribadi);
6. Apabila perguruan tinggi yang Saudara pimpin tidak dapat memenuhi kuota Bidikmisi Tahun
2017, agar membuat Surat Pernyataan bermaterai Rp6.000,- yang menyatakan
mengembalikan sisa kuota Bidikmisi (format terlampir), selanjutnya kami distribusikan ke
perguruan tinggi lainnya.

Selanjutnya perguruan tinggi wajib melakukan pendaftaran, pencalonan, dan penetapan
penerima Bidikmisi Angkatan 2018 secara online melalui laman 
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http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/sim
dengan menggunakan akun (kode perguruan tinggi masing-masing). Kopertis Wilayah VIII tidak
akan/tidak dapat melakukan pengajuan pencairan, apabila perguruan tinggi tidak melakukan
pendaftaran, pencalonan, dan penetapan penerima Bidikmisi Angkatan 2018 secara online.
Panduan SIM Bidikmisi dapat diunduh pada laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/sim.

Berkas pada angka 4, mohon disimpan dengan baik di perguruan tinggi, dan siap dikirimkan
apabila diminta. Sedangkan berkas pada angka 1, 2, 3, 5, dan 6 di atas, dijadikan satu bundle
(hardcopy), dan dikirimkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Juli 2018 kepada:
Koordinator Kopertis Wilayah VIII
Jalan Trengguli I, Tembau-Penatih
Denpasar Timur 80238

Perguruan tinggi yang tidak mengirimkan berkas dan melakukan penetapan secara online
sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, maka kuota Bidikmisi tahun 2018 pada perguruan tinggi
yang bersangkutan akan langsung dialihkan ke perguruan tinggi lain.

Khusus untuk program studi jenjang Profesi, Bidikmisi hanya dapat diberikan kepada
mahasiswa Bidikmisi yang langsung melanjutkan studi keprofesiannya pada perguruan tinggi
yang sama. Apabila tidak ada yang memenuhi ketentuan tersebut, kuota untuk program studi
jenjang profesi, dapat dialihkan ke program studi lain yang memenuhi persyaratan.

Hal-hal terkait pendaftaran, pencalonan, dan penetapan secara online dapat menghubungi
kontak personal kami Made Adi (0822 3708 1247).
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
TTD
Koordinator Kopertis Wilayah VIII  

 2 / 2


