
BAB II 

JENIS BEASISWA 

1. Jenis Beasiswa 

a. Bidikmisi  

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan pada mahasiswa baru 

yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik. Proses 

perekrutan Bidikmisi dimulai sebelum pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. 

 

Bidikmisi memberikan fasilitas kepada penerima program ini sebagai berikut : 

1) Bantuan biaya hidup sesedikitnya sebesar Rp. 650.000 rupiah per bulan yang 

diberikan pada penerima langsung. 

2) Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar-besarnya Rp.400.000 

rupiah per bulan yang dikelola oleh perguruan tinggi untuk membebaskan biaya 

pendidikan. 

3) Biaya kedatangan pertama (resettlement) yang diberikan 1 kali pada semester 

1. Biaya ini hanya khusus ditujukan bagi penerima Beasiswa Bidikmisi sumber 

dana APBN. 

Bantuan biaya hidup diberikan setiap bulan atau maksimal 3 bulan didepan kepada 

penerima. 

Persyarataan pendaftaran program Bidikmisi  sebagai berikut : 

1. Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus 

pada tahun berjalan. 

2. Lulusan tahun sebelumnya yang bukan penerima Bidikmisi dan tidak 

bertentangan dengan ketentuan penerimaan mahasiswa baru di masing-masing 

PTS 

3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun 

4. Kurang mampu secara ekonomi sebagai berikut: 

a. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar-besarnya Rp. 3.000.000 

setiap bulan. 

b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga 

sebesar-besarnya Rp. 600.000 setiap bulannya, dan 

c. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau Diploma 4. 

5. Pertimbangan khusus diberikan kepada pendaftar memenuhi persyaratan 1 s.d 

4, serta mempunyai prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah 

peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau prestasi non kompetitif lain yang 

tidak ada pemeringkatan (minimal ketua organisasi siswa sekolah/OSIS). 

6. Potensi akademik dan prestasi akademik dan prestasi yang dimaksud pada butir 

5 dan 6 dinyatakan dengan rekomendasi Kepala Sekolah/Madrasah atau Kepala 

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota pada laman 

http://daftar.bidikmisi.dikti.go.id 

 

http://daftar.bidikmisi.dikti.go.id/


b. Beasiswa PPA (Prestasi Peningkatan Akademik) 

Beasiswa PPA adalah beasiswa yang sejenis dengan beasiswa BBP. 

Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan 

tinggi dapat menentukan mahasiswa penerima sesuai dengan urutan prioritas 

sebagai berikut: 

a) Mahasiswa yang memiliki IPK paling tinggi. 

b) Mahasiswa yang memiliki SKS paling banyak dalam satu angkatan. 

c) Mahasiswa yang memiliki prestasi pada kegiatan ko/ekstra kurikuler 

(penalaran, minat dan bakat) tingkat internasional/dunia, Regional/Asia/Asean 

dan Nasional. 

d) Mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi. 

e) Mahasiswa yang mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 

Untuk calon penerima beasiswa PPA wajib melampirkan fotokopi transkrip nilai 

dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan oleh 

perguruan tinggi. 

Besarnya harga satuan Beasiswa dan Bantuan Biaya pendidikan adalah 

Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan/mahasiswa yang di alokasikan 

pada DIPA Satker Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Pendidikan 

Tinggi, Perguruan Tinggi dan Kopertis. 

 


