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PENCAIRAN 

1. Mengapa pencairan Bidikmisi yang terlambat sering dihubungkan dengan terlambatnya 

tanda tangan? Padahal ada universitas yang tidak pernah memberlakukan tanda tangan, 

tetapi mahasiswanya selalu menerima uang Bidikmisi terlebih dahulu dibandingkan 

UM. 

Jawab: Memang tidak semua Perguruan Tinggi menerapkan sistem tanda tangan 

pencairan, setiap Perguruan Tinggi memiliki mekanisme tersendiri dalam hal 

pelaporan Bidikmisi. Namun tanda tangan menjadi salah satu pertanggungjawaban 

termudah dibandingkan Perguruan Tinggi lain yang menggunakan buku kendali, atau 

buku pertanggungjawaban atas pengeluaran uang Bidikmisi yang harus dibuat setiap 

periode pencairan. 

2. Saya masih belum paham tentang pencairan Bidikmisi. Bisa dijelaskan lagi sistem 

pencairannya? 

Jawab: Sesuai dengan pedoman Bidikmisi 2019 yang telah jelas disebutkan 

bahwasanya penyaluran dana Bidikmsi diberikan setiap periode, pada bulan 

September di semester ganjil, dan pada bulan Maret untuk semester genap. 

3. Mengapa pencairan setiap periode selalu terlambat? 

Jawab: Karena proses pencairan melalui mekanisme yang panjang dan mengantre 

dengan perguruan tinggi se-Indonesia sehingga membuat terlambat. Perlu diketahui 

bahwasanya tidak hanya Universitas Negeri Malang yang terlambat. 

4. Uang Bidikmisi saya tidak cair, apakah sudah dicabut? Apakah saya masih bisa 

meneruskan kuliah jika benar sudah dicabut? Apa bisa mendapatkannya lagi? Apakah 

ada surat yang diberikan jika Bidikmisi sudah dicabut? 

Jawab: Bisa dicek langsung ke Gedung Graha Rektorat Lt 2 Bagian Kemahasiswaan 

menemui Bapak Nur Kholis dan Bapak Resa untuk menanyakan kejelasannya. Jika 

sudah dicabut maka tidak dapat memperoleh Bidkmisi kembali namun tetap dapat 

melanjutkan kuliah dengan membayar UKT. 

5. Mengapa sistem pemberian uang tunjangan pendidikan diubah menjadi 6 bulan?  

Jawab: Karena salah satu alasannya adalah banyak laporan dari masyarakat yang 

masuk ke pemerintah bahwa mahasiswa penerima Bidikmisi cenderung berfoya-foya 

dan kurang pandai dalam mengelalola keuangan, semuanya akan habis dibelanjakan di 

awal pencairan, walau tidak semua mahasiswa seperti itu. 



  Forum Mahasiswa penerima Bidikmisi Universitas Negeri Malang 

 

6. Kenapa harus tanda tangan pencairan itu di kampus pusat? 

Jawab: Karena berkas tanda tangan merupakan dokumen penting sehingga 

dikoordinir di kampus utama. Namun pada tanda tangan periode Maret-Mei 2020 

kami telah mengupayakan bagi teman-teman di kampus II dan III bisa melakukan 

tanda tangan di kampus masing-masing. 

7. Proses tanda tangan setelah pencairan, apakah sudah ada untuk setiap kelas per-fakultas 

untuk monitoring mahasiswa penerima Bidikmisi untuk tanda tangan ? 

Jawab : Saat ini ada di Graha Rektorat Lt 2 bagian Kemahasiswaan. 

8. Saya dapat Bidikmisi pengganti. Bagaimana perlakuan bagi UKT saya sebelumnya 

karena sekarang saya lihat di siakad nominalnya masih sama seperti sebelumnya 4,5 

juta. Tapi saya sudah 2 periode mendapat pencairan Bidikmisi pengganti ? 

Jawab: Itu hanya masalah sistem di siakad semua UKT mahasiswa penerima 

Bidkmisi dibayarkan oleh pemerintah sebesar Rp2.400.000,00. 

 


