
Panduan Beasiswa 

Periode Tahun ajaran 2010/2011 

Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo 

Kategori Beasiswa 

1. Beasiswa Umum 
Meliputi Beasiswa : 

a. Beasiswa BBM (Beasiswa Bidik Misi) 

Beasiswa yang Diperuntukan bagi mahasiswa dari kurang mampu.  

b. Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi Akademik) 

Beasiswa yang diperuntukan bagi mahasiswa yang memiliki IPK yang memiliki level 

tertentu (lihat ditabel tingkat pendanaan). PPA ini juga meliputi mahasiswa yang 

aktif diorganisasi dengan IPK tertentu juga 

c. Beasiswa Bantuan Tugas Akhir 

Beasiswa diperuntukan bagi mahasiswa yang telah menempuh Seminar Proposal TA 

dengan mempertimbangkan seleksi oleh dosen penguji seminar 

d. Beasiswa Karya Tulis 

Beasiswa diperuntukan untuk karya tulis mahasiswa yang telah memenuhi seleksi 

(prospek untuk PKM) 

Tujuan 

• Memotivasi mahasiswa untuk berprestasi di tingkat internasional, nasio- 

• nal, dan regional 

• Memotivasi mahasiswa untuk berprestasi di bidang ekstra kurikuler 

• Memotivasi mahasiswa untuk berprestasi di bidang akademik 

• Memotivasi mahasiswa untuk lulus kuliah tepat waktu 

• Membantu mahasiswa kurang mampu untuk memenuhi biaya kuliah 

Tingkatan Pendanaan 

Tingkatan Kriteria Nilai Beasiswa 

T01  Mahasiswa dengan prestasi internasional  Rp 2.000.000 

T02 Mahasiswa dengan prestasi nasional Rp 1.500.000 

T03  Mahasiswa aktis: IPK ≤ 3:50 Rp 1.500.000 

T04  Mahasiswa aktis: 3:00 ≤ IPK < 3:50 Rp 1.250.000 

T05  Mahasiswa: IPK ≥3:50 Rp 1.250.000 

T06  Mahasiswa: 3:00 ≤ IPK < 3:50 Rp 1.000.000 

T07  Mahasiswa dengan prestasi regional Rp 1.000.000 

T08  Mahasiswa sedang Tugas Akhir Rp 1.000.000 

T09  Mahasiswa aktivis: 2:75 ≤IPK < 3:00 Rp 1.000.000 

T10  Mahasiswa aktivis: 2:50 ≤ IPK < 2:75 Rp 750.000 

T11  Mahasiswa: 2:75 ≤ IPK < 3:00 Rp 750.000 

T12  Mahasiswa Kurang Mampu Rp 750.000 

T13  Mahasiswa dengan prestasi lokal Rp 600.000 

 

Setiap mahasiswa pendaftar beasiswa umum akan dinominasikan untuk men- 

dapatkan beasiswa umum dengan tingkatan tertinggi sesuai dengan kriteria yang 

mampu dipenuhinya 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

2. Beasiswa Sertifikasi 

Tujuan 

• Memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas hard skill 

• Membantu mahasiswa kurang mampu untuk dapat meningkatkan kualitas hard skill 

• Menambah keunggulan dibidang bidang khusus 

 

Deskripsi Beasiswa 

Beasiswa ini diberikan untuk mengganti biaya pendaftaran sertikasi. Besar- 

an beasiswa disesuaikan dengan biaya pendaftaran untuk tiap sertikasi yang 

diikuti oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

Beasiswa Sertikasi ini hanya berlaku untuk Program Sertikasi Mahasiswa 

yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo. 

 

Persyaratan cara  Pengajuan Beasiswa 

Syarat wajib 

Syarat wajib adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa 

untuk dapat mendaftarkan diri. Berikut ini adalah daftar syarat-syarat wajib: 

1.  Fotokopi Kartu Mahasiswa yang masih berlaku 

2.  Bukti IPK (KHS semester ganjil  tahun ajaran 2009/2010 atau Transkrip Akademik 

sementara) Untuk Beasiswa Gelombang I, KHS semester genap  tahun ajaran 2010/2011 untuk 

Beasiswa Gelombang II 

3.  Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa 

4.  Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Pimpinan Fakultas (ditandata- 

ngani secara kolektif oleh Pembantu Dekan III) 

5.  Minimal mahasiswa angkatan 2008 (diketahui melalui Fotokopi KTM) 

Syarat khusus 

Syarat khusus adalah persyaratan-persyaratan yang bila dipenuhi akan mem- 

berikan nilai tambah yang akan membantu dalam menominasikan mahasiswa 

pada beasiswa yang tepat.  

Berikut ini adalah daftar syarat-syarat khusus: 

1.  Surat keterangan tidak mampu (khusus untuk mahasiswa kurang mam- 

pu), yang disahkan pada tahun yang sama dengan tahun pendaftaran 

beasiswa 

2.  Fotokopi sertikat/piagam/bukti prestasi (khusus untuk mahasiswa ber- 

prestasi regional, nasional, internasional) langsung di serahkan di bagian kemahasiswaan 

3. Keterangan sebagai Mahasiswa Aktif Berorganisasi, yang dibuat oleh pimpinan organisasi (hanya 

untuk organisasi kemahasiswaan yang diakui dilingkungan Universitas Trunojoyo) 
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Syarat Tambahan/Optional 

Syarat tambahan adalah syarat-syarat yang dibutuhkan untuk lebih memperjelas status ekonomi 

mahasiswa. Mahasiswa yang menyertakan syarat-syarat berikut akan mendapatkan prioritas yang lebih 

tinggi dibandingkan mahasiswa 

yang tidak menyertakannya, yaitu : 

1.  Fotokopi rekening listrik / bukti pembayaran PBB 

2.  Fotokopi Kartu Keluarga 

3.  Surat Keterangan Penghasilan orang tua / wali 

Aturan Umum 

4.  Pemberian beasiswa akan diprioritaskan pada mahasiswa yang belum penah mendapatkan 

beasiswa dalam tahun anggaran yang sama 

5.  Yang berhak mengajukan permohonan beasiswa adalah mahasiswa minimal angkatan 2008 

6.  Perubahan-perubahan yang terjadi karena adanya kondisi/situasi khusus akan diumumkan di 

Fakultas dan di situs blog http://kemahasiswaanft.co.cc. 

7.  Panduan Beasiswa ini akan selalu disempurnakan, dan publikasi setiap versinya akan 

diumumkan melalui blog http://kemahasiswaanft.co.cc. 

Tata Cara Pendaftaran 

1.  Tanggal pendaftaran dapat dilihat pada penjelasan mengenai “Jadwal Kegiatan" 

2.  Berkas-berkas pendaftaran diserahkan ke admin jurusan masing-masing di FakultasTeknik 

UNIJOYO 

3.  Berkas-berkas yang perlu disertakan pada pendaftaran dapat dilihat pada 

penjelasan mengenai “Persyaratan Pengajuan" 

 

Tahapan Pencairan beasiswa 

 

1.  Mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk memiliki rekening Bank 

Jatim atas namanya sendiri (pemilik rekening harus memiliki nama yang 

sama dengan yang tertera pada Kartu Tanda Mahasiswa) 

2.  Mahasiswa penerima beasiswa akan menerima beasiswanya melalui dana 

yang ditransfer ke rekening Bank Jatim milik mahasiswa yang bersang- 

kutan 

3.  Transfer dana beasiswa akan dilakukan setelah mahasiswa penerima bea- 

siswa menunjukkan nomor rekening Bank Jatim dan Kartu Tanda Maha- 

siswa yang masih berlaku pada Bagian Kemahasiswaan Fakultas 

 

Jadwal Pelaksanaan dan Pendaftaran Beasiswa 
 

1. Selama Satu Bulan yaitu  Pebruari-Maret  2010 Gelombang 1 pendaftaran Beasiswa Umum. 

2. Selama Satu Bulan Yaitu, Juli - Agustus 2010 Gelombang 2 Pendaftaran Beasiswa Umum dan 

Beasiswa Sertikasi. 

3.  Akhir Maret – awal April 2010 pengumuman penerima beasiswa Gelombang 1 dan awal 

Agustus 2010 untuk Gelombang 2. 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.


