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Salinan Nota Dinas Nomor: 27/WR AKS/VI/Tahun 2017

BAN-PT

BEASISWA UNIVERSITAS NASIONAL
UNTUK CALON MAHASISWA BARU

I. BEASISWA PRESTASI DALAM BIDANG AKADEMIK
A. Beasiswa Prestasi Belajar di Tingkat SLTA
1. Beasiswa untuk calon mahasiswa baru yang memperoleh prestasi belajar di tingkat SLTA dan/atau
sederajat dengan nilai rata-rata raport kelas tiga dan/atau nilai rata-rata Ujian Nasional (UN) minimal
8,50,diberikan beasiswa Biaya Kuliah (BK) sebesar 100% pada semester pertama.

2. Persyaratan:
a. Lulusan SLTA dan/atau sederajat tahun 2016 atau tahun 2017 yang diterima menjadi mahasiswa Universitas Nasional kelas reguler pada program studi untuk jenjang pendidikan DIV atau S1;
b. Menyerahkan seluruh kelengkapan data administrasi Pendaftaran mahasiswa;
c. Membuat pernyataan bahwa calon mahasiswa tersebut belum bekerja dan tidak memperoleh beasiswa
dari pihak lain;
d. Menandatangani tata tertib kehidupan kampus;
e. Mendaftar menjadi mahasiswa Universitas Nasional untuk kelas reguler bukan sebagai mahasiswa
pindahan;
f. Beasiswa diberikan kepada 1 (satu) orang calon mahasiswa untuk satu program studi yang berhasil
memperoleh mahasiswa baru dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) orang;
g. Beasiswa pad semester kedua sampai dengan semester ketujuh, akan diberikan, jika mahasiswa memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPS) 4,00;
h. Jika mahasiswa pada semester dua sampai semester ke tujuh tidak memperoleh IPS 4,00, maka diharus
kan membayar biaya kuliah secara penuh (100%).
B. Beasiswa Prestasi Dalam Bidang Keilmuan (Sains Dan Teknologi) dan/atau Lomba Karya (Tulisan) Ilmiah
1. Beasiswa untuk calon mahasiswa baru yang mendapatkan prestasi sebagai juara I (pertama) dalam

kompetisi bidang keilmuan (sains dan teknologi) dan/atau lomba karya tulis ilmiah tingkat SLTA dan/atau
sederajat, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan
Nasional dan/atau Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah, diberikan beasiswa Biaya Kuliah (BK) sebesar
100% pada semester pertama.

2. Persyaratan:
a. Lulusan SLTA tahun 2016 atau tahun 2017 yang diterima di kelas reguler pada salah satu program
studi untuk jenjang pendidikan DIV atau S1;
b. Dapat menunjukkan bukti bahwa keikutsertaan dalam kompetisi sains dan teknologi dan/atau lomba
karya tulis ilmiah yang mewakili sekolah asalnya;
c. Kompetisi yang diikuti diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan Nasional dan/atau Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah;
d. Menjadi Juara I (Pertama) kompetisi sains dan teknologi dan/atau lomba karya (tulisan)
ilmiah dan memperoleh sertiﬁkat;
e. Menyerahkan seluruh kelengkapan data administrasi pendaftaran mahasiswa, termasuk sertiﬁkat
sebagai juara;
f. Membuat pernyataan bahwa calon mahasiswa tersebut belum bekerja dan tidak memperoleh beasiswa
dari pihak lain;
g. Menandatangani tata tertib kehidupan kampus;
h. Mendaftar menjadi mahasiswa Universitas Nasional untuk kelas reguler bukan sebagai pindahan;
i. Beasiswa diberikan untuk satu orang penerima beasiswa untuk satu program studi dan berlaku bagi
program studi dengan jumlah mahasiswa baru minimal 10 (sepuluh) orang;
j. Beasiswa pada semester kedua sampai dengan semester ketujuh akan diberikan, jika mahasiswa
memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPS) 4,00;
k. Jika mahasiswa pada semester yang dimaksud tidak memperoleh IPS 4,00, maka diharuskan membayar
Biaya Kuliah secara penuh (100%).
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II. BEASISWA PRESTASI DALAM BIDANG NON AKADEMIK
A. Beasiswa Prestasi Kompetisi Olah Raga dan/atau Seni dan/atau Budaya
1. Beasiswa untuk calon mahasiswa baru yang berprestasi sebagai Juara I (pertama) dalam kompetisi bidang
olah raga dan/atau seni dan/atau budaya tingkat SLTA dan/atau sederajat yang diselenggarakan oleh
Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional dan/atau Dinas Pendidikan
Pemerintah Daerah, diberikan Beasiswa Biaya Kuliah sebesar 100% pada semester pertama.
2. Persyaratan:
a. Lulusan SLTA tahun 2016 atau tahun 2017 yang diterima pada program studi untuk jenjang pendidikan
DIV atau S1;
b. Dapat menunjukkan bukti bahwa keikutsertaan dalam kompetisi olahraga dan/atau seni dan/atau
budaya adalah mewakili sekolah asalnya;
c. Kompetisi yang diikuti diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian
Pendidikan Nasional dan/atau Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah;
d. Menjadi pemenang kompetisi sebagai Juara I (pertama) olahraga dan/atau seni dan/atau budaya
dan memperoleh sertiﬁkat;
e. Menyerahkan Seluruh kelengkapan data administrasi pendaftaran mahasiswa, termasuk sertiﬁkat
sebagai juara dan/atau rekomendasi dari Pengurus Daerah Cabang Olahraga (CABOR) tingkat Propoinsi;
f. Membuat pernyataan bahwa calon mahasiswa tersebut belum bekerja dan tidak memperoleh bea
siswa dari pihak lain;
g. Menandatangani tata tertib kehidupan kampus;
h. Mendaftar menjadi mahasiswa Universitas Nasional untuk kelas reguler bukan sebagai mahasiswa
pindahan;
i. Beasiswa diberikan kepada satu orang penerima beasiswa untuk satu program studi dan berlaku bagi
program studi dengan jumlah mahasiswa baru minimal 10 (sepuluh) orang;
j. Beasiswa pada semester kedua sampai dengan semester ketujuh, akan diberikan, jika mahasiswa
memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) 4,00;
k. Jika mahasiswa pada semester yang dimaksud tidak memperoleh IPS 4,00, maka diharuskan membayar
Biaya Kuliah secara penuh (100%).
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III. BEASISWA PRESTASI DI BIDANG LAIN
A. Alumni SMA/SMK YMIK, Keluarga Betawi, Keluarga PGRI, Lulusan
Pesantren, Lulusan SLTA Tanggungan Panti Asuhan, dan Lingkungan Sekitar
1. Beasiswa diberikan kepada calon mahasiswa baru yang berasal dari alumni SMA/SMK YMIK, keluarga
Betawi, Keluarga PGRI, lulusan pesantren setingkat SLTA dan lulusan SLTA yang menjadi tanggungan Yayasan
Panti Asuhan, yang diterima di:
a. Kelas reguler program studi S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sastra Indonesia, S1 Agroteknologi, S1 Teknik
Elektro, S1 Teknik Fisika, S1 Fisika, S1 Pariwisata, mendapatkan Beasiswa Biaya Kuliah sebesar 75% pada
semester pertama;
b. Kelas reguler diluar program studi S1 Ilmu Politik, S1 Sosiologi, S1 Sastra Indonesia, S1 Agroteknologi, S1
Teknik Elektro, S1 Teknik Fisika, S1 Fisika, S1 Pariwisata, mendapatkan Beasiswa Biaya Kuliah sebesar 50%
pada semester pertama.
2. Persyaratan memperoleh beasiswa bagi alumni SMA/SMK YMIK, Keluarga Betawi, Keluarga PGRI dan Lulusan
Pesantren setingkat SLTA dan lulusan SLTA yang menjadi tanggungan Yayasan Panti Asuhan, adalah:

a. Lulusan SLTA tahun 2016 atau tahun 2017 yang diterima lulusan SLTA yang menjadi Mahaiswa Universitas
pada kelas reguler untuk proram studi sebagaimana dimaksud dalam nota dinas ini;
b. Menyerahkan seluruh kelengkapan data administrasi pendaftaran mahasiswa, termasuk seluruh bukti
pendukungnya;
c. Khusus untuk keluarga Betawi wajib menyerahkan Surat Keterangan dari Forum Komunikasi Anak Betawi
(FORKABI);
d. Membuat pernyatan belum bekerja dan tidak memperoleh beasiswa dari pihak lain;
e. Menandatangani tata tertib kehidupan kampus;
f. Mendaftar menjadi mahasiswa Universitas untuk kelas reguler yang bukan sebagai mahasiswa pindahan;
g. Beasiswa diberikan kepada 1 (satu) orang calon mahasiswa untuk satu program studi;
h. Beasiswa pada semester kedua sampai dengan semester ketujuh mengikuti aturan beasiswa bagi
mahasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada nota dinas ini, kecuali IPK yang ditetapkan 3,00;
i. Jika IPK 3,00 tidak terpenuhi, maka mahasiswa wajib membayar Biaya Kuliah secara penuh (100%).
3. Beasiswa untuk Masyarakat Lingkungan Sekitar Universitas Nasional
Beasiswa diberikan kepada calon mahasiswa yang berasal dari masyarakat lingkungan sekitar Kampus
Universitas Nasional, mendapatkan:
a. Beasiswa Biaya Kuliah sebesar 50%;
b. Gratis Uang Formulir Pendaftaran.
4. Persyaratan:
a. Lulusan SMA/SMK sederajat dengan menunjukkan Nilai UAN dan ijazah SMA/SMK untuk mendaftar di
DIV maupun S1;
b. Calon mahasiswa baru merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di wilayah kecamatan
Pasar Minggu dan sekitarnya;
c. Mampu menunjukkan surat keterangan tinggal dari Ketua RT/RW/ Pejabat di lingkungan Kecamatan Pasar
Minggu;
d. Mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua RT/RW atau Pejabat pemerintah di lingkungan Kecamatan
Pasar Minggu, apablia tidak berdomisili di wilayah tersebut;
e. Melengkapi berkas lain yang dipersyaratkan oleh Universitas Nasional dan Akademi-Akademi Nasional
sesuai ketentuan;
f. Mendaftar Sebagai Calon Mahasiswa Baru Universitas Nasional;
g. Tidak mendapatkan beasiswa lain dari Universitas Nasional;
h. Beasiswa pada semester kedua sampai dengan semester ketujuh, akan diberikan, jika mahasiswa memiliki
Indeks Prestasi Komulatif (IPK) 3,00;
i. Jika IPK 3,00 tidak terpenuhi, maka mahaiswa wajib membayar Biaya Kuliah secara penuh (100%).
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