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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 

 

Menimbang : a. 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

c. 

 

bahwa untuk melaksanakan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 

tentang statuta Politeknik Negeri Ketapang, perlu diterapkan 

Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur bidik misi, 

bahwa untuk menindaklanjuti panduan pendaftaran beasiswa 

bidik misi sebagaimana dikeluarkan Direktorat Jenderal 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan, maka perlu ditetapkan 

penerimaan mahasiswa baru melalui jalur bidik misi di 

lingkungan Politeknik Negeri Ketapang,  

bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan 

Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ketapang. 

 

Mengingat : 1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 

tentang pendidikan tinggi 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 

tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan 

perguruan tinggi 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 

2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik 

Negeri Ketapang  

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri 

Ketapang  

Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

nomor 839/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan 

pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode 

Tahun 2018-2022 

 

 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN 

enetapkan : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG 

TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU 

MELALUI JALUR BIDIK MISI  DI LINGKUNGAN 

POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TAHUN AKADEMIK 

2019/2020 

 

Pasal 1 

Umum 

Prinsip Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur bidik misi di 

lingkungan Politeknik Negeri Ketapang diselenggarakan dengan 

prinsip:  

1) Adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, 

umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan 

ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi 

dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan 

Program Studi di PTN yang bersangkutan;  

2) Akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

kriteria yang jelas; dan  

3) Transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan dilakukan secara 

terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah  

 

Pasal 2 

Kebijakan Pengelolaan 
1) Penerimaan mahasiswa baru melalui jalur bidik misi dilakukan 

dalam lingkup seleksi secara nasional dengan persyaratan dan 

prosedur sesuai panduan dari Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi. 

2) Kuota jalur bidik misi ditetapkan Kementerian Riset Teknologi 

dan Pendidikan Tinggi. 

3) Pelaksana kegiatan di tingkat Politeknik Negeri Ketapang 

(Politap) dilaksanakan oleh tim atau panitia yang ditetapkan oleh 

Direktur 

 

Pasal 3 

Persyaratan Pendaftaran 

1) Siswa SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain (sederajat) yang 

akan lulus tahun 2019 

2) Untuk lulusan 2018 dilengkapi surat keterangan lulus, fotokopi 

(nilai UAN, Ijazah dan rapor smt 1 s.d 6) yang dilegalisir. 

3) Usia paling tinggi saat mendaftar 21 tahun 

4) Kurang mampu secara ekonomi sbb: 

a. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar-

besarnya Rp 4.000.000,00/bulan 

b. Pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah 

anggota keluarga sebesar-besarnya Rp 750.000,00/bulan 

c. Pendidikan orang tua/wali setinggi-tingginya S1 atau 

Diploma 4 

5) Memiliki prestasi akademik tinggi dan konsisten berdasarkan 

pemeringkatan kepala sekolah, yaitu masuk peringkat terbaik di 

sekolah yang sama pada semester 4 dan 5 dengan ketentuan 

berdasarkan akreditasi sekolah/jurusan dengan rincian 

Akreditasi sebagai berikut: 



 

 

 

a. Akreditasi (A) : 50% terbaik konsisten smt 4 dan 5; 

b. Akreditasi (B) : 30% terbaik konsisten smt 3, 4 dan 5 dan 

c. Akreditasi (C) : 15% terbaik konsisten smt 4 dan 5 

6) Sekolah wajib mengisi kolom peringkat, jumlah pelajaran per 

semeter dan rata rata nilai siswa yang didaftarkan dengan 

memasukan nilai rata -rata dari 0 s/d 100 di pengisian On-Line 

7) Pertimbangan khusus selain syarat di atas juga memiliki 

prestasi ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler paling rendah 

peringkat ke-3 di tingkat kabupaten/kota atau non kompetitif 

(contoh : Ketua OSIS) 

8) Potensi di atas dinyatakan dengan rekomendasi dari kepala 

sekolah atau kepala dinas kabupaten/kota 

 

Pasal 4 

Tahapan Pendaftaran 

1) Sekolah mendaftarkan diri sebagai instansi pemberi rekomendasi 

ke http://daftar.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id dengan  

melampirkan hasil pindaian/scan untuk mendapatkan NISR 

(Nomor Identitas Sekolah Pemberi Rekomendasi). Untuk yang 

sudah memiliki NISR dapat langsung ke tahap berikutnya 

2) Sekolah merekomendasikan masing-masing siswa melalui 

http://daftar.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id dengan 

menggunakan NISR untuk mendapatkan kode akses bagi 

masing masing siswa yang direkomendasikan. 

3) Calon yang direkomendasikan melakukan pendaftaran On-

Line melalui http://daftar.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id 

dan mencetak serta melampirkan persyaratan untuk dikirim 

kepala sekolah secara kolektif ke Politap 

4) Sekolah dan atau calon yang tidak dapat melakukan tahapan 

pendaftaran bidik misi secara On-Line untuk seleksi mandiri 

karena alasan yang dapat dibenarkan, maka: 

a. Calon mengisi formulir yang disediakan oleh sekolah 

(formulir dapat diunduh di www.pmb.politap.ac.id atau 

www.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id), 

b. Selanjutnya formulir dan berkas persyaratan lainnya 

disampaikan kepada Kepala Sekolah. Kepala Sekolah 

mengirimkan formulir rekomendasi, formulir pendaftaran 

beserta kelengkapan berkas lainnya secara kolektif ke 

Politap sesuai dengan pilihan calon.  

 

Pasal 5 

Dokumen/berkas yang harus dikirim 

Dokumen yang harus dikirim adalah : 

1) Formulir pendaftaran ON-LINE yang sudah tercetak 

2) Fotokopi kartu tanda siswa (KTS) 

3) Fotokopi rapor semester 4 dan 5 yang dilegalisir 

4) Surat keterangan tentang peringkat di kelas dan bukti 

pendukung prestasi lain dibidang kokurikuler dan 

ekstrakulikuler (legalisir) oleh kepala sekolah 

5) Surat keterangan penghasilan orang tua/wali atau surat 

keterangan tidak mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya 

dari lurah 

http://daftar.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/
http://daftar.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/
http://daftar.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/
http://www.pmb.politap.ac.id/
http://www.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/


 

 

 

6) Fotokopi daftar gaji yang dilegalisir pimpinan bagi orang 

tua/wali yang bekerja sebagai PNS, TNI/Polri, Pegawai 

BUMN/BUMD dan Pegawai Swasta 

7) Fotokopi kartu keluarga 

8) Rekening listrik bulan terakhir atau PBB 

9) Sketsa lokasi rumah calon 

10) Foto Tampak Depan dan Samping Rumah 

 

Pasal 6 

Tahap Seleksi 

Tahap seleksi dilakukan melalui tahapan : 

1) Tahap I : seleksi penilaian dokumen/berkas 

Dokumen/berkas yang lengkap akan dinilai berdasarkan 

kemampuan ekonomi keluarga, kemampuan akademik siswa 

serta prestasi yang dimiliki 

2) Tahap II : seleksi visitasi 

Kunjungan ke rumah siswa dilakukan untuk melihat langsung 

kondisi kemampuan ekonomi keluarga siswa bagi yang lolos 

seleksi penilaian berkas 

3) Tahap III : seleksi kesehatan 

Tes kesehatan (Tidak Narkoba dan tidak buta warna bagi program 

studi tertentu) dilakukan di Politeknik Negeri Ketapang bagi yang 

lolos seleksi visitasi 

 

Pasal 7 

Tahap Penerimaan 

1) Tim/Panitia pengelola bidik misi mengusulkan kepada Direktur 

untuk menetapkan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi 

dengan memperhatikan syarat dan prosedur sesuai peraturan, 

2) Direktur menetapkan mahasiswa penerima beasiswa bidik misi, 

3) Mahasiswa penerima beasiswa bidik misi membuka rekening 

untuk pencairan beasiswa bidik misi,  

4) Operator beasiswa bidik misi melaksanakan prosedur entri data 

sesuai ketentuan dalam aplikasi beasiswa bidik misi, 

5) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa bidik misi sekurang-

kurangnya harus mendapat Indek Prestasi Kumulatif sebesar 

minimal 2,75 agar tetap mendapat bantuan beasiswa bidik misi. 

  

Pasal 8 

Penutup 

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan Di Ketapang 

Pada Tanggal  25 April  2019 

DIREKTUR, 

 

 

 

 

Endang Kusmana 

NIP. 196810302001121002 
 


