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1. TUJUAN :  

a. Mendorong mahasiswa berpacu mencapai prestasi akademik yang tertinggi sehingga 

sumberdaya manusia yang potensial tersebut tidak sia-sia 

b. Pemerataan kesempatan belajar bagi para mahasiswa yang berprestasi maupun kurang 

berprestasi, namun tidak atau kurang mampu secara ekonomi; Mendorong dan 

Mempertahankan semangat belajar mahasiswa sehingga mampu tetap berprestasi dan 

bergairah dalam menyelesaikan studi 

c. Melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga 

mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan pemberdayaan 

masyarakat 

2. RUANG LINGKUP :      Prosedur ini dilaksanakan dalam lingkup kegiatan 

pemberitahuan beasiswa, penerimaan pendaftaran, 

penyeleksian sampai dengan pengumuman SK penetapan 

penerima beasiswa 

 

3. TARGET MUTU :  

a. Proses pengajuan beasisiwa yang dilaksanakan di Universitas Pandanaran berjalan 

dengan baik, terpadu, lancar dan tertib secara akademik, administrasi maupun 

keuangan. 

b. Panitia Seleksi beasiswa dapat melaksanakan seleksi sebagaimana yang telah 

dijadwalkan. 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan seleksi beasiswa tepat pada waktunya secara obyektif, 

transparan, otentik, edukatif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang 

berlaku di Universitas Pandanaran. 

d. Hasil seleksi beasiswa dapat disampaikan kepada mahasiswa tepat pada waktunya secara 

obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga penerimaan beasiswea 

dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. 

4. DEFINISI :  Istilah dan definisi yang dipakai dalam penulisan Pedoman 
Mutu, SOP, Instruksi Kerja serta dokumen lainnya 
diuraikan secara rinci sesuai SMM ISO 9001:2008, diurutkan 
berdasarkan abjad dituangkan pada Lampiran Istilah dan 
Definisi 

5. REFERENSI : 

a. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

b. Statuta Universitas Pandanaran tahun 2014. 

c. Pedoman Mutu 

c. Buku Pedoman Peraturan Akademik Prodi Strata 1 dan Diploma 3 Universitas 

Pandanaran edisi terakhir. 

 

6. DISTRIBUSI : Pada semua pihak yang berhubungan dengan proses 

kegiatan ujian semester di Universitas Pandanaran 

Kmhs 

disesuaikan 



 

 

 

7. PROSEDUR : 

 

a. Rektor menerbitkan SK tentang pembentukan panitia seleksi beasiswa selambatnya 

2  bulan sebelum seleksi dilaksanakan. 

b. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan memberikan pengumuman beasiswa kepada 

mahasiswa 

c. Mahasiswa membuat surat permohonan dan mengajukan permohonan beasiswa 

kepada Kaprodi dengan melampirkan kelengkapan berkas berupa : 

d. Kartu mahasiswa 

e. Transkrip nilai 

f. Khusus beasiswa daerah ditambah surat pernyataan belum pernah menerima 

beasiswa dan surat keterangan aktif kuliah 

g. Kaprodi memeriksa seluruh berkas persyaratan beasiswa 

h. Kaprodi menyerahkan kepada Dekan  

i. Dekan melakukan pemeriksaan di tingkat Fakultas kemudian melakukan seleksi di 

tingkat Fakultas dan membuat berita acara hasil seleksi di tingkat fakultas 

kemudian menyerahkan kepada Bagian Kemahasiswaan 

j. Bagian kemahasiswaan mengumpulkan permohonan mahasiswa untuk 

dikoordinasikan atau dilaporkan kepada dekan sebagai laporan 

k. Dekan membuat surat rekomendasi penerima beasiswa untuk diajukan kepada 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan alumni 

l. Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan alumni membuat surat permintaan 

penerima beasiswa yang diusulkan kepada Dekan  

m. Dekan melakukan pembukuan atau pendataan penerima beasiswa melalui kasubag 

kemahasiswaan 

n. Mahasiswa penerima beasiswa mengambil rekomendasi penerima beasiswa 

melalui bidang Kemahasiswaan dan ditandatangani oleh Dekan  

o. Mahasiswa penerima beasiswa ke wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni 

untuk mengambil buku tabungan kemudian ke bank untuk penarikan beasiswa 

 

8. LAMPIRAN 

1) Form Pendaftaran Beasiswa 

2) Form Surat Pemberitahuan 

3) Form Bukti Serah Terima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

 

NO LANGKAH - LANGKAH 
PJ 1 

KBAUK 

PJ 2 
MAHASISW

A 

PJ 3 
KAPRODI 

PJ 4 
DEKAN 

PJ 5 
WR BID 

KEMAHASI
SWAAN 

1 Pengumuman      

2 Menginformasikan kepada 
mahasiswa penawaran  
Beasiswa 
 

     

3 Pengajuan beasiswa   Syarat-
syarat : *mahasiswa masih 
aktif 
* tidak menerima beasiswa 
dari sumber lain 
* bukan mahasiswa ikatan 
dinas 
* tidak sedang mengambil 
cuti akademik 
* tidak sedang mengajukan 
beasiswa 
* bukan mahasiswa tugas 
belajar 
* belum menikah 
* belum dan tidak bekerja 
* Syarat-syarat lain : 
* surat tidak mampu (SKTM) 
* rincian gaji orang tua 
* transkrip akademik 
* nomor rekening dari Bank 

     

4 Pengecekan berkas      

5 Pengajuan berkas ke Dekan 
Appload di website  

    
 

 

6 Penyampaian berkas      

 
7 

 
Proses surat keputusan 

     
 
Tidak 

8 Penyampaian keputusan 
 
 

     

9 Dekan      Ya 

10 KaBAUK  
 

    

11 Penerimaan beasiswa      

start 

  End 



 

 

 


