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PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA (D-III dan S1 Terapan)
BEASISWA BIDIK MISI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2016/2017
Dalam rangka meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi rakyat Indonesia yang memiliki
potensi akademik tinggi dan orangtua/wali tidak mampu secara ekonomi, Politeknik Negeri Lampung (POLINELA)
dengan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti membuka pendaftaran mahasiswa baru Beasiswa
Bidik Misi Tahun Akademik 2016/2017.
A. PERSYARATAN
1. Siswa SMA/SMK/MA adalah sederajat yang akan lulus pada tahun 2016;
2. Lulusan tahun 2015 yang bukan penerima Bidikmisi
3. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun;
4. Kriteria kurang mampu secara ekonomi sebagai berikut:
a. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali sebesar-besarnya Rp 3.000.000,- setiap bulan;
b. Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga sebesar-besarnya
Rp 750.000,- setiap bulannya; dan
c. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 (Strata1) atau Diploma 4.
5. Memiliki potensi akademik 30% terbaik di kelas (semester 4 dan 5 bagi yang akan lulus 2016 atau
semester 5 dan 6 bagi lulusan 2015);
6. Pertimbangan khusus diberikan kepada pendaftar yang 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. (contoh ketua organisasi siswa sekolah/OSIS);
7. Potensi akademik dan prestasi yang dimaksud pada butir 5 dan 6 dinyatakan
dengan surat rekomendasi Kepala Sekolah ( SMA/SMK/MA sederajat);
B. PENDAFTRAN
Proses seleksi calon mahasiswa Bidikmisi yang mendaftar di Politeknik Negeri Lampung, dilakukan
sebagai berikut :
1. Mengkuti seleksi PMKAB.
Siswa yang mendaftar jalur PMKAB dan dipandang memenuhi syarat sebagai calon penerima
beasiswa Bidikmisi, maka siswa tersebut oleh Sekolah dibuatkan rekomendasi Kepala Sekolah.
Rekomendasi tersebut di lampirkan pada formulir pendaaftran PMKAB dan dikirim ke Politeknik
Negeri Lampung.
2. Mengikuti seleksi PMDK-PN
Siswa yang mendaftar jalur PMDK-PN dan dipandang memenuhi syarat sebagai calon penerima
beasiswa Bidikmisi, maka siswa tersebut mendaftar terlebih dahulu ke aplikasi Bidikmisi (website
http://bidikmisi.dikti.go.id ). Kartu Peserta Bidikmisi yang telah dicetak di lampirkan pada
berkas pendaaftran PMDK-PN dan dikirim ke Politeknik Negeri Lampung.
3. Seleksi Bidikmisi akan dilakukan sesuai dengan jadwal masing masing jalur yang diikuti
( PMKAB / PMDK-PN)
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, terimakasih.
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