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PENGUMUMAN 

Nomor 818/UNISNU/V/2019 

 

Tentang 

 

PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

MELALUI PROGRAM BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BIDIKMISI 

 

 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Dalam rangka memberikan kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi lulusan 

SMA/MA/SMK sederajat yang memiliki potensi akademik baik namun memiliki keterbatasan 

ekonomi, pemerintah melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

menyelenggarakan program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi. Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama (Unisnu) Jepara sebagai salah satu pergurun tinggi yang ditunjuk pemerintah sebagai 

pengelola Bidikmisi, membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2019/2020 melalui 

program bantuan biaya pendidikan Bidikmisi dengan ketentuan sebagai berikut: 

A. Pendahuluan 

Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi merupakan program pemerintah yang ditujukan bagi 

lulusan SMA/MA/SMK sederajat atau calon mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi 

tetapi memiliki potensi akademik baik. Dengan Bidikmisi, lulusan SMA/MA/SMK sederajat 

dapat menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus 

tepat waktu. 

 

B. Kuota 

Unisnu Jepara memperoleh alokasi Bidikmisi tahun 2019 dengan jumlah penerima sebanyak 25 

(dua puluh lima). Pendaftar dapat memilih program studi yang memiliki peringkat akreditasi 

unggul atau sangat baik berikut ini: 

No. Program Studi Program  Fakultas 

1.  Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Sarjana (S1) 
Syariah dan Hukum 

2.  Perbankan Syariah Sarjana (S1) 

3.  Pendidikan Agama Islam Sarjana (S1) Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan 4.  Pendidikan Bahasa Inggris Sarjana (S1) 

5.  Komunikasi dan Penyiaran Islam Sarjana (S1) Dakwah dan Komunikasi 

6.  Manajemen Sarjana (S1) 

Ekonomi dan Bisnis 7.  Akuntansi Sarjana (S1) 

8.  Ekonomi Islam Sarjana (S1) 

9.  Desain Produk Sarjana (S1) 

Sains dan Teknologi 
10.  Desain Komunikasi Visual Sarjana (S1) 

11.  Teknik Sipil Sarjana (S1) 

12.  Teknik Elektro Sarjana (S1) 
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C. Persyaratan Calon Penerima 

Persyaratan untuk mendaftar Bidikmisi Tahun 2019 adalah sebagai berikut:  

1. siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain sederajat yang lulus pada tahun 2019 atau 

2018; 

2. usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 

3. tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: 

a. siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; 

b. pendapatan kotor orang tua/wali gabungan (suami dan istri) setinggi-tingginya Rp 

4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi 

jumlah anggota keluarga maksimal Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); 

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

5. memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari kepala 

sekolah; 

6. pada tahun 2019 belum pernah mendaftar atau ditetapkan sebagai penerima Bidikmisi di 

perguruan tinggi swasta lain. 

 

D. Berkas Pendaftaran  

No Berkas/Syarat Keterangan 

1.  Mendaftar melalui laman 

http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/siswa  

 Pemegang KIP dapat langsung 

mendaftar melalui menu 

Daftar Pribadi  

 Bukan pemegang KIP 

mendaftar lewat menu Log In 

Siswa, nomor pendaftaran dan 

kode akses dapat diminta dari 

operator Bidikmisi 

SMA/MA/SMK 

 Siswa kemudian wajib log in 

untuk mengisi akun Bidikmisi 

meliputi nomor: 

1. Biodata 

2. Kondisi Ekonomi 

3. Data Keluarga (wajib 

unggah foto keluarga) 

4. Data Prestasi 

5. Kondisi Rumah (wajib 

unggah foto rumah 

tampak depan dan ruang 

keluarga) 

6. Aset Keluarga 

7. Rencana Hidup 

8. Jalur Seleksi   

2.  Kartu peserta Bidikmisi Dicetak dari akun Bidikmisi, 

langkah nomor 9 dan 10 3.  Formulir pendaftaran Bidikmisi 

4.  Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah untuk 

mengikuti program Bidikmisi di Unisnu Jepara 
- 

5.  Surat keterangan lulus dari kepala sekolah - 

6.  Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d. 6 (enam) yang 

dilegalisasi oleh kepala sekolah  
- 

http://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/siswa
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No Berkas/Syarat Keterangan 

7.  Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh kepala sekolah Apabila belum keluar, dapat 

disusulkan kemudian 

8.  Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir 

oleh kepala sekolah 

Apabila belum keluar, diganti 

surat keterangan nilai  

9.  Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di 

kelas dan bukti pendukung prestasi lain di kegiatan 

ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh kepala 

sekolah 

Jika ada 

10.  Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Beasiswa 

Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan 

(PKH), atau kartu jaminan sosial sejenis dari 

pemerintah 

- 

11.  Bagi yang tidak memiliki syarat angka 10 di atas, 

maka harus menunjukkan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (menerangkan orang tua/wali) yang 

dikeluarkan oleh kepala desa/lurah, serta wajib 

dilegalisasi kecamatan 

- 

12.  Surat keterangan penghasilan orang tua/wali yang 

dikeluarkan oleh kepala desa/kepala dusun/instansi 

tempat orang tua bekerja/tokoh masyarakat 

- 

13.  Fotokopi kartu keluarga atau surat keterangan tentang 

susunan keluarga 
- 

14.  Fotokopi rekening listrik bulan terakhir terbayar Apabila tersedia aliran listrik  

15.  Fotokopi bukti pembayaran PBB dari orang tua/wali - 

Berkas pendaftaran dimasukkan ke dalam amplop cokelat,  dikirim langsung atau melalui jasa 

pengiriman, ditujukan kepada: 

Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) 

Unisnu Jepara 

Ruang Pelayanan PMB Unisnu Jepara 

Jalan Taman Siswa Nomor 9, Tahunan 

Jepara 59427 

Pada kiri atas amplop, tulis BIDIKMISI 2019 

Berkas pendaftaran diterima paling lambat Jumat, 28 Juni 2019. 

 

E. Seleksi 

Ketentuan mengenai mekanisme, tahapan, dan hasil seleksi akan diumumkan di laman 

unisnu.ac.id dan diinformasikan ke pendaftar melalui telepon dan/atau sms. Pendaftar diharap 

aktif memantau laman tersebut dan menjaga nomor ponselnya tetap aktif. 

 

F. Hak dan Kewajiban Penerima Bidikmisi 

1. Penerima Bidikmisi berhak memperoleh: 

a) pembebasan biaya studi sesuai Panduan Bidikmisi selama 8 semester; 

b) biaya hidup sebesar Rp700.000,00 per bulan; 

c) hak-hak lain yang ditentukan pemerintah. 

 

http://www.unisnu.ac.id/
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2. Penerima Bidikmisi wajib: 

a) memenuhi dan/atau tidak melanggar ketentuan Bidikmisi yang berlaku secara nasional 

atau yang khusus ditetapkan Unisnu Jepara; 

b) melakukan kontrak kinerja dengan Unisnu Jepara. 

 

G. Lain-Lain 

1. Dana Bidikmisi berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

2. Selama tahapan seleksi, pendaftar tidak dipungut biaya apapun.  

3. Hasil seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

  29 Mei 2019 

a.n. Rektor, 

Wakil Rektor III, 

 

 

 

Ir. H. Mustofa Muhtar, M.T. 

NIY 3 520517 05 113 

 


