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PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA  

UNIVERSITAS KADIRI 

 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan : 

a. Universitas Kadiri yang selanjutnya disebut Universitas adalah perguruan tinggi swasta yang 

menyelenggarakan pendidikan  akademik, profesi dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu 

pengetahuan, dan teknologi, serta seni budaya. 

b. Rektor adalah Rektor Universitas Kadiri.  

c. BAAK adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

d. Dekan adalah Dekan Fakultas. 

e. Mahasiswa Universitas Kadiri adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas 

Kadiri. 

f. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti 

dan/atau menyelesaikan studi Pendidikan Tingginya. 

  

BAB II 

TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

Pemberian beasiswa bagi mahasiswa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dan 

menjamin agar tidak ada mahasiswa yang berhenti studi karena persoalan biaya. Pemberian ini 

berdasarkan pada mahasiswa yang berprestasi di bidang akademik ataupu non akademik serta 

mahasiswa yang kondisi ekonomi keluarganya tidak mampu. 

 

BAB III 

KATEGORI, SYARAT, DAN MEKANISME 

 

Bagian Kesatu 

Kategori 

Pasal 3 

 

1. Jenis beasiswa : 

Beasiswa di Universitas Kadiri dapat dibagi menjadi 2 (dua) sumber anggaran, yaitu Beasiswa yang 

bersumber dari APBN dan Non APBN : 

 



a. Beasiswa sumber APBN : 

- Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik)  

- Beasiswa Bidikmisi 

b. Beasiswa sumber Non APBN : 

- Beasiswa Universitas Kadiri yang terdiri dari ; 

a. Beasiswa Apresiasi 

b. Bantuan Biaya Pendidikan 

c. Beasiswa Wisuda IPK Tertinggi 

- Beasiswa dari Instansi atau Perusahaan yang telah menjalin kerjasama dengan Universitas 

Kadiri, Seperti Perbankan dan Asuransi. 

 

2. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik diberikan pada mahasiswa yang memenuhi syarat 

sebagai berikut : 

a. Indeks Prestasi Akademik paling rendah 3.00 

b. Mahasiswa yang tidak mampu secara Ekonomi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari 

Desa/Kelurahan. 

c. Aktif di kegiatan kemahasiswaan ( menjadi nilai tambah ). 

d. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 tahun akademik dan akan dievaluasi setiap semester 

e. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun penerimaan yang sama. 

 

3. Beasiswa Bidikmisi diberikan pada mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Siswa SMA/SMK/MA atau bentuk lain yang sederajat yang akan lulus pada tahun penerimaan  

tersebut; 

b. Lulusan tahun sebelumnya yang bukan penerima Bidikmisi  

c. Usia paling tinggi pada saat mendaftar adalah 21 tahun; 

d. Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria: 

- Siswa penerima Beasiswa Siswa Miskin (BSM) atau Pemegang Kartu Indonesia Pintar 

(KIP) atau sejenisnya; atau  

- Pendapatan kotor gabungan orangtua/wali (suami istri) maksimal sebesar Rp3.000.000,00 

per bulan dan atau pendapatan kotor gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota 

keluarga maksimal Rp750.000,00 setiap bulannya. 

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

f. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi obyektif dan akurat dari Kepala  

     Sekolah; 

4. Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) 

a. Mahasiswa yang memiliki Indek Prestasi minimal 3.00 

b. Mengalami kendala finasial / Tidak Mampu secara Ekonomi. 

c. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 tahun ( 2 semester ). 

d. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama 

5. Beasiswa Apresiasi 

a. Memiliki Prestasi kompetisi antar Perguruan Tinggi minimal ditingkat Wilayah. 

b. Menyerahkan sertifikat atau bentuk penghargaan lain. 

6.   Beasiswa Wisuda IPK Tertinggi 

a. Memiliki IPK tertinggi pada semester akhir di Program Studinya. 

b. Tidak menerima beasiswa dari sumber lain pada saat wisuda. 



7.  Beasiswa dari Instansi atau Perusahaan   

Beasiswa Universitas diberikan pada mahasiswa yang memenuhi syarat sebagai berikut : 

a. Indeks Prestasi Akademik paling rendah 3.00 

b. Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 semester. 

c. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain pada tahun yang sama.  

 

Bagian Kedua 

Syarat 

Pasal 4 

 

1. Syarat Umum 

a. Membuat surat permohonan untuk memperoleh beasiswa ditujukan kepada Rektor Universitas 

Kadiri 

b. Mempunyai KTM (Kartu Tanda Mahasiswa ) dan KHS (Kartu Hasil Studi)  

c. Membuat surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain 

dari sumber yang lain 

d. Memperoleh rekomendasi dari Pimpinan Program Studi yang bersangkutan 

e. Mempunyai KK (Kartu Keluarga) 

2. Syarat Khusus 

a. Fotokopi transkrip akademik dengan IPK paling rendah 3.00 

b. Fotokopi KK 

c. Surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan 

penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha 

d. Surat keterangan tidak mampu atau layak mendapatkan bantuan yang dikeluarkan oleh 

lurah/Kepala Desa/Pejabat berwenang. 

 

Pasal 5 

Mekanisme 

 

1. Mekanisme seleksi penerimaan beasiswa adalah sebagai berikut : 

a. Universitas melalui Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan menyeleksi usulan mahasiswa 

calon penerima berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. 

b. Mahasiswa calon penerima diseleksi melalui beberapa tahap pertimbangan: 

1. Seleksi berkas sesuai dengan ketentuan. 

2. Seleksi prioritas kelayakan, yaitu dengan memperhatikan keaktifan dalam berorganisasi 

kemahasiswaan. 

3. Alokasi pembagian kuota penerima beasiswa mempertimbangkan fakultas dan jumlah prodi 

yang ada.  

c. Penetapan hasil seleksi ditetapkan oleh Rektor ke dalam Berita Acara; 

d. Mahasiswa calon penerima ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor, sebagai penerima 

Beasiswa  

e. Universitas membuat data base nama-nama penerima beasiswa dan Laporan 

Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan pemberi Beasiswa. 

 

 



2. Mekanisme penyaluran beasiswa adalah sebagai berikut : 

a. Dana dialokasikan atau direalokasikan sesuai dengan kuota dan besaran beasiswa. 

b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan di lingkungan Universitas. 

c. Penyaluran dana kepada mahasiswa dapat dilakukan setiap bulan, atau digabungkan beberapa 

bulan maksimal setiap 6 bulan (1 semester) 

d. Penyaluran dana kepada mahasiswa harus dilakukan melalui rekening mahasiswa atau 

pembayaran melalui bank 

e. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun, kecuali ada ketentuan lain dari pemberi 

Beasiswa. 

f. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain melalui Surat Keputusan 

Rektor 

 

3. Mekanisme penghentian beasiswa adalah sebagai berikut : 

a. Mahasiswa telah lulus 

b. Mahasiswa mengundurkan diri atau cuti 

c. Mahasiswa menerima sanksi akademik dari Universitas 

d. Mahasiswa tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan 

e. Mahasiswa memberikan data yang tidak benar 

f. Mahasiswa meninggal dunia 

 

BAB IV 

PEMALSUAN DATA PENERIMA BEASISWA 

Pasal 6 

 

1. Berkas yang dikumpulkan pada pengajuan beasiswa apapun, merupakan berkas asli milik pribadi 

2. Memenuhi persyaratan dan ketentuan yang untuk penerimaan beasiswa 

3. Apabila dikemudian hari terdapat penyelewengan berkas untuk pendaftaran beasiswa, konsekuensi 

akan berlaku 

4. Konsekuensi penyelewengan tersebut dapat berupa dibatalkan penerimaan beasiswanya, atau 

mengembalikan beasiswa sepenuhnya dari yang telah diterima. 

 

BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 7 

 

1. Fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Ka BAAK dan Kabag. Kemahasiswaan 

2. Fungsi monitoring terdiri dari : 

a. Tepat Sasaran, apabila mahasiswa yang ditetapkan sebaagai penerima beasiswa telah sesuai 

criteria dan dana beasiswa telah disalurkan kepada mahasiswa penerima sesuai dengan 

ketentuan yang diatur di dalam pedoman. 

b. Tepat Jumlah, apabila jumlah dana beasiswa dan jumlah mahasiswa penerima beasiswa sesuai 

dengan kuota yang telah ditetapkan. 

c. Tepat Waktu, apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan, dan penyaluran dana 

sesuai jadwal yang telah direncanakan 

 




