Nomor
Lampiran
Perihal

: 170/STMIK-IKMI/VI/2019
: 1 (satu) berkas
: Penerimaan Beasiswa Bidikmisi Tahun 2019

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA/SMK/MAN
(CQ. Wakasek Kurikulum/Guru BP)
Di
Tempat.
Dengan Hormat,
Sesuai surat edaran Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek
Dikti Nomor R/220/B.B3/KM/05/2019, perihal Kuota Bidikmisi Tahun 2019.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas STMIK IKMI Cirebon menerima mahasiswa baru
melalui Program Beasiswa Bidikmisi Tahun Ajaran 2019/2020.
Adapun program studi di STMIK IKMI Cirebon
1. Teknik Informatika (Sarjana)
2. Manajemen Informatika (Diploma 3)
3. Komputerisasi akuntansi (Diploma 3)
Pendaftaran dibuka mulai tanggal : 23 Juni 2019 s/d. 13 Juli 2019
Untuk jadwal dan persyaratan terlampir
Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Cirebon, 22 Juni 2019
Ketua STMIK IKMI Cirebon

Dr. Dadang Sudrajat, S.Si, M.Kom

Tembusan

: di sampaikan kepada Yth.
1. Ketua Yayasan STT Multimedia Cirebon
2. Waket I,II,III
3. Arsip

Bidikmisi adalah program beasiswa Dikti berupa pemberian bantuan biaya hidup dan biaya
pendidikan kepada calon mahasiswa yang sesuai kriteria berikut :

Berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi

Memiliki prestasi akademik yang baik

Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi.

Mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah
Calon mahasiswa yang demikian mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program bidikmisi.
Progam bidikmisi ini disalurkan ke banyak Perguruan Tinggi Indonesia, baik Perguruan Tinggi
Negeri ataupun Perguruan Tinggi Swasta. Bidikmisi yang disalurkan untuk Perguruan Tinggi
Negeri dibuka melalui jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang berupa jalur SNMPTN,
SBMPTN, PMDK-PN, serta jalur mandiri PTN. Sedangkan Bidikmisi yang disalurkan untuk
Perguruan Tinggi Swasta dibuka melalui jalur penerimaan mahasiswa baru berupa jalur mandiri
PTS.
Bagi anda yang berminat mengikuti seleksi Bidikmisi dan memenuhi beberapa kriteria yang telah
disebutkan di atas, silahkan mendaftarkan diri dengan mengikuti alur pendaftaran berikut ini.
Alur Pendaftaran Bidikmisi
Alur yang dapat anda ikuti untuk mendaftar Bidikmisi terdiri dari alur berikut ini.
1. Untuk bisa mendaftar Bidikmisi, maka calon mahasiswa terlebih dahulu harus
mendapatkan rekomendasi dari Kepala Sekolah.
2. Setelah mendapatkan rekomendasi, maka selanjutnya calon mahasiswa bisa mendaftar
bidikmisi secara online melalui alamat bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id
3. Setelah selesai mendaftar Bidikmisi, maka selanjutnya mendaftarkan diri mengikuti pada
jalur seleksi yang dibuka oleh Perguruan Tinggi yang anda tuju. Misalnya jalur SNMPTN,
SBMPTN, PMDK-PN, UMPN, Jalur Mandiri PTN atau Jalur Mandiri PTS
Langkah-langkah Pendaftaran Online Bidikmisi
Pendaftaran Bidikmisi dapat dilakukan secara online, semi online, maupun offline. Untuk siswa
atau sekolah yang mudah menhakses jaringan internet, maka pendaftaran Bidikmisi dilakukan
secara online.
Disini yang kita bahas adalah pendaftaran Bidikmisi secara online. Pendaftaran online
Bidikmisi ini diawali oleh Sekolah yang mendaftarkan siswanya, kemudian siswa melanjutkan

dengan pendaftaran online secara mandiri ke website remi Bidikmisi. Langkah-langkah
pendaftaran online Bidikmisi dijelaskan berikut ini.

a. Langkah-langkah Pendaftaran Online Bidikmisi Oleh Sekolah
1. Buka
alamat
resmi
pendaftaran
online
Bidikmisi
untuk
sekolah,
yaitu http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/sekolah/
2. Pada halaman tersebut terdapat 2 pilihan, yaitu fitur untuk sekolah yang telah mendaftar
dan mendapatkan akun dan juga fitur untuk sekolah yang belum pernah mendaftar
Bidikmisi.
 Jika sekolah anda pernah mendaftar dan mempunyai akun Bidikmisi, langsung saja login dengan
memilih fitur "sudah terdaftar".
 Jika Sekolah anda belum pernah mendaftar Bidikmisi sebelumnya, Pilih fitur"belum
terdaftar".
3. Bagi sekolah yang belum memiliki akun Bidikmisi, maka terlebih dahulu melakukan
pengisian data sekolah dengan melampirkan hasil scan beberapa berkas pendaftaran
berupa identitas dan prestasi sekolah untuk mendapatkan nomor Kode Akses Sekolah
4. Setelah mendapatkan Kode Akses Sekolah, kemudian login ke alamat
http://bidikmisi.belmawa.ristkdikti.go.id/sekolah/ menggunakan NPSN dan Kode Akses
Sekolah denga memilih fitur "sudah mendaftar"
5. Kemudian melakukan pengisian data-data calon peserta Bidikmisi.
6. Setelah merekomendasikan peserta Bidikmisi, kemudian sekolah akan mendapatkan
nomor pendaftaran dan kode akses untuk masing-masing peserta Bidikmisi.
8. Masing-masing peserta Bidikmisi akan diberi nomor pendaftaran dan kode akses dari
sekolah
9. Selanjutnya peserta Bidikmisi melakukan pendaftaran online Bidikmisi secara mandiri.
b. Langkah-langkah Pendaftaran Online Bidikmisi Oleh Siswa
1. Buka
alamat
situs
resmi
pendaftaran
Bidikmisi
untuk
login
siswa
yaitu http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/siswa/
2. Login menggunakan nomor pendaftaran dan kode akses siswa yang telah didapatkan dari
sekolah
3. Kemudian peserta Bidikmisi mengisi biodata diri dengan lengkap dan benar.
4. Jika telah selesai dan sesuai dengan identitas diri anda, cetaklah kartu tanda peserta
Bidikmisi.
5. Siswa yang telah melakukan pendaftaran Bidikmisi, kemudian mendaftarkan diri
mengikuti seleksi jalur nasional atau jalur mandiri sebagai salah satu syarat Bidikmisi,
yaitu mengikuti seleksi Bidikmisi SNMPTN, Bidikmisi PMDK-PN, Bidikmisi SBMPTN,
Bidikmisi jalur Mandiri PTN, Bidikmisi jalur Mandiri PTS, Bidikmisi UT, dan Bidikmisi ISI.
6. Setelah mendaftar Bidikmisi, anda akan mendapatkan username/password/KAP/PIN.
Gunakan username / password / KAP / PIN tersebut untuk melakukan pendaftaran jalur
penerimaan mahasiswa baru yang dibuka oleh Perguruan Tinggi yang anda tuju. Anda
harus mengikuti seleksi melalui jalur SNMPTN, SBMPTN PMDK-PN, Jalur Mandiri PTN,
atau Jalur Mandiri PTS sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan Bidikmisi.

KELENGKAPAN BERKAS PELAMAR
CALON BIDIKMISI 2019

Jadwal dan Persyaratan Pendaftaran

Jadwal pendaftaran
Pendaftaran Bidikmisi dibuka mulai tanggal : 23 Juni 2019 s/d 13 Juli 2019

Persyaratan

Pelamar Calon Bidikmisi pada STMIK IKMI Cirebon diwajibkan mengumpulkan berkas sebagai berikut:
1. Kartu Peserta Bidikmisi 2019;
2. Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang
ko-kurikuler dan ekstrakurikuler. (Bila Ada);
3. Surat keterangan penghasilan orang tua/wali dari Lurah/Kepala Desa (Khusus untuk PNS atau Pegawai
swasta cukup menyertakan slip gaji dengan disertai stempel perusahaan/instansi yang bersangkutan)
4. Fotocopy kartu keluarga;
5. Surat keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang di keluarkan oleh Lurah,
Kepala Desa/Kepala Dusun/Instansi tempat orang tua bekerja/Tokoh Masyarakat. Atau Fotokopi Kartu
Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Perlindungan Sosial atau sejenisnya;
6. Pas Photo 4 x 6 cm berwarna;
7. Photo rumah tampak depan ukuran 4R berwarna (sesuai yg diupload di Sim Bidikmisi);
8. Photo ruang keluarga ukuran 4 R berwarna (sesuai yg diupload di Sim Bidikmisi);
9. Photo keluarga ukuran 4R berwarna. (Peserta Bidikmisi termasuk dalam photo tersebut);
10. Berkas di masukan di dalam Stop Map berwarna biru.

