
BEASISWA UNAS UNTUK CALON MAHASISWA BARU

Beasiswa PrestasiBeasiswa Prestasi

Non-Akademik

Beasiswa Khusus

Akademik

Prestasi dalam Kompetisi
Olah Raga dan/atau Seni

dan/atau Budaya

a. Alumni SMA/SMK/YMIK,
b.Keluarga Betawi,
c. Keluarga Guru,
d.Lulusan Pesantren,
e. Lulusan SLTA Tanggungan
    Panti Asuhan
f. Masyarakat Lingkungan
   Sekitar Kampus
   Universitas Nasional

Prestasi Belajar di SMA/
SMK dan/atau sederajat

 Prestasi dalam
Bidang Keilmuan

(Sains dan teknologi)
atau Lomba Karya Ilmiah

KETENTUAN

SYARAT
Mahasiswa Baru, 
Kelas Reguler, Lulusan
SMA/SMK/Sederajat 

1. Lulusan SMA/SMK 
    dan/atau sederajat dengan  
    nilai rata-rata rapor kelas 
    tiga dan rata-rata Ujian 
    Akhir Nasional (UAN) 
    minimal 8,50;
2. Berlaku untuk mahasiswa 
     kelas regular, tidak berlaku 
     bagi mahasiswa kelas 
     pindahan dan karyawan;
3.  Menyerahkan seluruh 
     kelengkapan data admin
     istrasi pendaftaran maha
     siswa;
4.  Membuat pernyataan 
     bahwa calon mahasiswa 
     tersebut belum bekerja 
     dan tidak memperoleh 
    beasiswa dari pihak lain;
5. Untuk Prestasi dalam 
     Bidang Sains dan Karya 
     Tulis menunjukkan bukti 
     keikutsertaan dalam 
     kopetisi mewaikili sekolah 
     asalnya;
6. Menjadi pemenang juara 
    kesatu sampai ketiga dan 
    memperoleh serti�kat 
    dalam tingkat Nasional;
7. Menandatangani tata 
    tertib kehidupan kampus.
8. Beasiswa pada semester 
    kedua sampai dengan 
    semester ketujuh akan 
   diberikan jika mahasiswa 
   memiliki Indeks Prestasi 
   Semester (IPS) 4,00.

1. Pemenang kompetisi olah
    raga dan/atau seni dan/atau
    budaya juara satu sampai
    dengan juara ketiga tingkat
    Nasional memperoleh
    serti�kat;
2. Diselenggarakan oleh Dinas
    Pendidikan Dasar dan
    Menengah Kementrian
    Pendidikan Nasional dan/
    atau Dinas Pendidikan
    Pemerintah Daerah;
3. Menunjukkan bukti bahwa
    ikut serta dalam kompetisi
    olahraga dan/atau seni dan/
    atau budaya adalah mewakili
    sekolah asalnya;
4. Berlaku untuk mahasiswa
    kelas regular, tidak berlaku
    bagi mahasiswa kelas
    pindahan dan karyawan;
5. Menyerahkan seluruh
    kelengkapan data
    administrasi pendaftaran
    mahasiswa;
6. Membuat pernyataan bahwa
    calon mahasiswa tersebut
    belum bekerja dan tidak
    memperoleh beasiswa
    dari pihak lain;
7. Menandatangani tata tertib
    kehidupan kampus;
8. Beasiswa pada semester 
    kedua sampai dengan
    semester ketujuh akan
    diberikan jika mahasiswa 
    memiliki Indeks Prestasi
    Semester (IPS) 4,00.

Berlaku untuk mahasiswa kelas 
regular, tidak berlaku bagi 
mahasiswa kelas pindahan dan 
karyawan;
Lulusan SMA/SMK dan/atau 
sederajat. 
Menyerahkan seluruh kelengka-
pan data administrasi pendafta-
ran mahasiswa termasuk seluruh 
bukti kelengkapannya;
Khusus untuk keluarga Betawi 
wajib mendapat rekomendasi 
dari Pusat Pengkajian Budaya 
Betawi (FORKABI);
Khusus untuk masyarakat 
lingkungan Universitas Nasional 
memberikan surat rekomendasi 
dari Ketua RT/RW atau pejabat 
pemerintahan di lingkungan 
Kecamatan Pasar Minggu dan 
sekitarnya;
Khusus untuk alumni YMIK, 
memberikan foto copy Ijazah 
SMA YMIK;
Khusus untuk keluarga guru, 
memberikan foto copy kartu 
PGRI (yang masih berlaku);
Khusus untuk lulusan pesantren 
memberikan Ijazah Pondok 
Pesantren;
Khusus untuk tangunggan Panti 
Asuhan, memberikan surat 
pernyataan dari Ketua Panti 
Asuhan;
Membuat pernyataan belum 
bekerja dan tidak memperoleh 
beasiswa dari pihak lain;
Beasiswa yang diberikan mulai 
dari semester kedua sampai 
dengan semester ketujuh mengi-
kuti aturan beasiswa bagi maha-
siswa berprestasi kecuali IPK 
yang ditetapkan 3,00;
Diterima pada kelas regular  
program studi:
-S1 Ilmu Politik,
-S1 Sosiologi,
-S1 Administrasi Negara,
-S1 Sastra Indonesia,
-S1 Agroteknologi,
-S1 Teknik Elektro,
-S1 Teknik Fisika,
-S1 Fisika,
-S1 Teknik Mesin,
-S1 Keperawatan,
-S1 Sistem Informasi,
-S1 Teknik Informatika, dan
-S1 Bahasa Inggris
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Mahasiswa Baru, 
Kelas Reguler, Lulusan
SMA/SMK/Sederajat 

Mahasiswa Baru, 
Kelas Reguler, Lulusan
SMA/SMK/Sederajat 


