BEASISWA BIDIKMISI UNIVERSITAS SLAMET RIYADI
TA 2017/2018
Tahun akademik 2017/208 Universitas Slamet Riyadi menerima mahasiswa dari jalur
BIDIKMISI. Bidikmisi merupakan beasiswa yang bersumber dari APBN yang ditujukan
untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat yang kurang mampu
tetapi memiliki potensi akademik yang baik, untuk mendapatkan pendidikan, khususnya
pendidikan tinggi. Jumlah mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi setiap tahun tergantung
pada kuota yang diberikan oleh Dikti.
Sejak tahun 2013, Universitas Slamet Riyadi telah mendapat kepercayaan dari Dikti melalui
Kopertis wilayah VI Jawa Tengah untuk mengelola mahasiswa BIDIKMISI dan sampai
dengan TA 2016/2017 sudah lebih dari 50 mahasiswa Universitas Slamet Riyadi yang
mendapatkan beasiswa bidikmisi.
A. SYARAT – SYARAT :
Persyaratan untuk mendaftar tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Siswa SMA/SMK/MA 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 Universitas Slamet Riyadi;
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) maksimal sebesar Rp
3.000.000,00 per
bulan
dan
atau
pendapatan
kotor
gabungan
orangtua/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 obyektif dan akurat
dari Kepala Sekolah;
7. Pilihan seleksi :
a. Seleksi mandiri PTS
b. Pilih Universitas Slamet Riyadi
c. Pilih Program Studi yang dikehendaki/diminati

B. TATA CARA MENDAFTAR BIDIKMISI DI UNISRI :
1. Mengisi form bidikmisi pada laman http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id
melalui sekolah masing-masing
2. Mencetak kartu peserta
3. Mencetak form pendaftaran
4. Mencetak
REKOMENDASI
dari
sekolah
(dicetak
dari
laman
http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id)
5. Mencetak screenshoot :
a. Pas Photo diri
b. Foto rumah tampak depan
c. Foto keluarga
d. Foto ruang keluarga
e. SKTM

6.
7.
8.
9.

Menyerahkan surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah
Menyerahkan FC Ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah
Menyerahkan sertifilat hasil ujian nasional yang dilegalisir Kepala Sekolah
Menyerahkan surat keterangan prestasi akademik/peringkat di kelas/sekolah dan
bukti pendukung
10. Keterangan prestasi non akademik (sertifikat atau bentuk lain) yang dilegalisir
kepala sekolah
11. Fotocopy Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Beasiswa Miskin (BSM) atau Kartu
Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
12. Surat Keterangan tidak mampu atas nama orang tua/wali, (Jika bukan penerima
KIP/BSM)
13. Surat Keterangan penghasilan orang tua/wali
14. Fotocopy Kartu Keluarga terbaru dilegalisir oleh Lurah/kepala desa.
15. Fotocopy rekening listrik bulan terakhir saat mengajukan BIDIKMISI (jika tersedia
aliran listrik sendiri)
16. Bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali (jika ada)
17. Fotocopy rekening Bank Mandiri atas nama calon mahasiswa
18. Hasil dari tata cara no 2 - 17 dimasukkan map gantung, lalu di bawa ke panitia
penerimaan mahasiswa baru Universitas Slamet Riyadi, dilampiri semua persyaratan
mahasiswa baru oleh yang bersangkutan, tidak diwakilkan.
19. fotocopy raport semester 1 – 6 dilegalisir kepala sekolah
20. Mengisi formulir SPMB Unisri (diisi di depan panitia)
C. SELEKSI
Seleksi calon mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi di Universitas Slamet Riyadi
terdiri dari 2 (dua) macam seleksi, yakni :
1. Desk Evaluation
Evaluasi ini untuk memastikan persyaratan administratif calon mahasiswa telah
benar-benar memenuhi persyaratan. Disamping itu juga dilakukan wawancara untuk
menggali sejauhmana minat dan potensi calon mahasiswa untuk dapat diberikan
beasiswa bidikmisi
2. Visitasi
Visitasi adalah kunjungan langsung panitia ke rumah calon mahasiswa, untuk
memastikan bahwa calon mahasiswa tersebut layak mendapat beasiswa bidikmisi.
Visitasi ini dilakukan bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos desk
evaluation.
D. WAKTU SELEKSI
1. Desk Evaluation
Hari/tanggal
Pukul
Tempat
Pengumuman
Pukul
2. Visitasi
Tanggal
Waktu
Tempat

:
: Sabtu, 6 Mei 2017
: 09.00 WIB
: R. Sidang Lt III Lama
: Sabtu, 6 Mei 2017
: 14.00 WIB
:
: 8 – 31 Mei 2017
: Jam kerja
: Alamat calon mahasiswa yang lolos desk evaluation.

3. Pengumuman
Hari/tgl
Her-registrasi

:
: Sabtu, 3 Juni 2017
: 5 – 10 Juni 2017

Tatacara dan persyaratan her-registrasi, kecuali pembayaran mengacu pada
ketentuan her-registrasi yang berlaku.
Bagi calon mahasiswa yang tidak melakukan her-registrasi pada waktu yang
ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri.
Panitia Bidikmisi 2017

