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KEBIDIKMISIAN 

1. a.    Berapa batas minimal IPK penerima batuan biaya pendidikan Bidikmisi? 

b. Lalu apakah setiap semester kita dituntut untuk IPK terus naik? 

c. Jika semester ini lebih buruk dari semester lalu namun masih di atas batas minimal 

apakah tidak berpengaruh terhadap ke-Bidikmisian? 

d. Saya kurang paham yang dimaksudkan dengan IPK turun berturut-turut selama 3 

kali akan dicabut Bidikmisinya itu yang seperti apa maksudnya? 

Jawab: 

a. 2.75 

b. Tidak 

c. Tidak 

d. Perlu digarisbawahi bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang turun akan tetapi 

Indeks Prestasi (IP). Jadi jika IP turusn 2 semester berturut-turut di bawah 2.75, 

sebagai contoh semester 1 mendapat IP 2.74, semester 2 mendapat IP 2.70, semester 

3 IP 2.73 maka Bidikmisi akan dicabut. 

2. Bagaimana jika penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi tidak pernah mengikuti 

UKM atau organisasi di kampus? 

Jawab: Sebenarnya mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi bukan 

diwajibkan mengikuti organisasi ataupun UKM, tetapi diharapkan dapat berprestasi 

dan menyalurkan bakat dan minat yang dimiliki. 

3. Apakah boleh penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi menerima beasiswa lain, 

seperti beasiswa PPA, BI, Pertamina, Djarum, dll? 

Jawab: Mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi tidak 

diperkenankan mendapat beasiswa yang berasal dari APBN. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan bisa memperoleh beasiswa lain. Namun perlu diketahui bahwasanya 

mayoritas penyedia beasiswa selalu terdapat persyaratan bukan sebagai atau tidak 

sedang menjadi penerima beasiswa lain. 
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4. Apakah mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi tetap membayar 

wisuda? 

Jawab: Tidak. 

5. Apakah mahasiswa bukan Bidikmisi dapat mengajukan beasiswa ini (jika kuota 

mencukupi) meskipun belum terdaftar saat masih SMA/MA/SMK? 

Jawab: Bisa. Apabila memenuhi persyaratan dan terdapat mahasiswa penerima 

Bidikmisi yang digantikan. Namun perlu diketahui bahwa juga banyak yang sudah 

mengantre mendaftar, sehingga tidak ada yang bisa memberikan garansi pasti 

mendapat Bidikmisi, serta prosesnya tidak cepat dan tidak mudah. 

6. Sedikit ingin bertanya jika kita mahasiswa penerima Bidikmisi namun masa kuliah kita 

melebih 8 semester, apakah untuk kelanjutannya kita membayar dana kuliah secara 

pribadi?  

Jawab: Iya. 

7. Hak dan kewajiban apa yang harus dipenuhi? Lalu jika nilai akademik tiap semester 

menurun apa berpengaruh dengan Bidikmisi? Seperti salah satu nilai mendapatkan nilai 

C+. 

Jawab: Belajar dengan tekun dan berprestasi, serta diharapkan aktif mengikuti 

kegiatan Formadiksi UM. Tidak, selama IP tidak di bawah batas minimal secara 2 kali 

berturut- turut. 

8. Jika kita penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi lalu karena suatu hal tidak 

mengikuti perkuliahan 1 semester apakah masih boleh melanjutkan kuliah di semester 

berikutnya dan masih menerima Bidikmisi? 

Jawab: Mahasiswa penerima Bidikmisi tidak boleh mengambil cuti, jika mengambil 

cuti maka Bidikmisinya akan digantikan kepada yang membutuhkan. Alasannya yang 

dapat diterima dan ditolerir adalah sakit berat. 

9. Jika ada seorang mahasiswa yang pindah kampus sedangkan dia adalah mahasiswa 

penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi, lalu bagaimanakah status Bidikmisinya? 

Jawab: Status Bidikmisinya digantikan kepada yang lebih membutuhkan. 

10. Adakah Bidikmisi untuk S2 ? Jika ada apa syarat dan seberapa besar peluangnya ?  

Jawab: Ada, yaitu Beasiswa LPDP Afirmasi Bidikmisi. Untuk lebih jelasnya silahkan 

menuju ke website lpdp. kemenkeu.go.id 
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11. Bagaimana tingkat pemerataan bagi penerima Bidikmisi itu sendiri ? 

Jawab : Sebelumnya dinyatakan resmi sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi ada 

pihak yang bertugas untuk mensurvei dan menimbang kelayakan apakah mahasiswa 

tersebut layak menerima Bidikmisi atau tidak. 

 

12. Apakah anak yang mendapatkan Bidikmisi sudah dibebaskan dari semua biaya seperti 

untuk KKN dan lainnya ? 

Jawab: KKN masih tetap membayar begitupun dengan semester pendek untuk wisuda 

gratis. 

13. Apakah Bidikmisi tidak berlaku apabila seorang mahasiswa penerima Bidikmisi pindah 

universitas ? 

Jawab : Tidak, bagi mahasiswa yang melakukan mutasi atau pindah baik jurusan 

fakultas dan universitas maka akan hilang hak untuk menerima Bidikmisi setiap 

fakultas, jurusan memiliki kuota masing-masing untuk mahasiswa penerima Bidikmisi 

begitu pula jika mahasiswa tersebut pindah universitas. Karena setiap universitas 

memiliki kuota yang diberikan oleh Kemenristekdikti. 

14. Bagaimana Bidikmisi ini menanggapi pencautan Hak Bidikmisi karena IP turun ?  

Jawab : Telah jelas bahwa program Bidikmisi bukan hanya diperuntukkan bagi 

mahasiswa yang berasal dari keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi yang 

kurang namun juga di dorong memiliki prestasi akademik dalam hal ini Indeks 

Prestasi. 

15. Apabila semester 7 mengambil skripsi dan tidak bisa menyelesaikan di semester 

tentunya IP akan turun drastis. Nah yang ingin saya tanyakan apabila terjadi kasus 

seperti itu apakah Bidikmisinya akan dicabut atau bagaimana? 

Jawab: Bidikmisi akan dicabut apabila IPK di bawah 2.75 selama 2 kali berturut-

turut, melebihi 8 semester, menikah, cuti, dan melakukan tindak pidana. 

16. Apakah jika tiba-tiba berhenti kuliah sebelum lulus padahal sudah terdaftar sebagai 

mahasiswa penerima bantuan biaya pendidikan Bidikmisi harus mengganti biaya yang 

dikeluarkan pemerintah untuk Bidikmisi selama 4 tahun (sampai lulus) ? 

Jawab: Tidak benar. Tidak ada kata atau hal “mengganti biaya yang dikeluarkan 

pemerintah untuk Bidikmisi selama 4 tahun”. 

17. Apa bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan sampai mahasiswa tamat kuliah? 
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Jawab: Bantuan biaya pendidikan Bidikmisi diberikan selama 8 semester. 

 

18. Saya mau mempertanyakan UKT untuk semester ganjil 2019/2020 kok masih belum 

dibayarkan? Soalnya kurang lebih sudah 11 hari sebelum hari terakhir pembayaran 

UKT. Soalnya saya cek di siakad notif-nya belum dibayarkan. 

Jawab: Iya ditunggu saja, menunggu PTIK merubah statusnya. Mahasiswa penerima 

Bidikmisi tidak akan disuruh membayar. Dan pada saat kami menjawab pertanyaan 

ini, status di siakad mahasiswa penerima Bidikmisi sudah aktif membayar. Begitu juga 

dengan pergantian semester ke depannya. Tidak perlu khawatir. 

19. Bagaimana cara melaporkan mahasiswa penerima Bidikmisi yang tidak berhak 

mendapatkannya? 

Jawab: Bisa langsung dilaporkan di website belmawa atau bisa langsung dilaporkan 

pada pihak Kemahasiswaan di Gedung Graha Rektorat lt 2. 

20. Bagaimana cara mendapatkan SK Bidikmisi? 

Jawab: Silahkan datang langsung ke Gedung Graha Rektorat Lt 2 Kemahasiswaan, 

menemui bapak Nur Kholis atau bapak Rendra dengan membawa KTM. 

21. Apabila semester 7 mengambil skripsi dan tidak bisa menyelesaikan di semesternya 

tentunya IP akan turun drastis. Nah yang saya ingin tanyakan apabila terjadi kasus 

seperti diatas akan dicabut atau bagaimana ? 

Jawab : Bidikmisi akan dicabut apabila IPK dibawah 2,75 selama 2 kali berturut- 

turut, melebihi 8 semester, menikah cuti dan melakukan tindak pidana 

 



  

 


