KETENTUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR BEASISWA TAHUN AKADEMIK 2019/2020
I.

Ketentuan Umum
a. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang
diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan
demi keberlangsungan pendidikan yang dikelola langsung oleh
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah As Salafiyah Sumber Duko
Pamekasan Jawa Timur
b. Beasiswa Tahfidz adalah beasiswa yang diberikan kepada calon
mahasiswa STIS As Salafiyah yang memiliki hafalan Al-Qur’an
sesuai dengan jenjang hafalannya.
c. Beasiswa berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada
calon mahasiswa STIS As Salafiyah yang memiliki prestasi
akademik rangking 1 s/d 3 di sekolah lanjutan menengah atas
(SLTA)

II.

Sasaran Penerima Beasiswa
Sasaran program beasiswa tahfidz dan berprestasi adalah Warga
Negara Indonesia yang telah lulus SLTA negeri ataupun suwasta
yang memenuhi kualifikasi untuk mengikuti program beasiswa

III. Skema Program Beasiswa
a. Program beasiswa takhfidz dan berprestasi diberikan untuk
jenjang pendidikan Strata Satu (S1) dengan kualifikasi beasiswa
yang diikuti dan paling lama studi 8 semester.
b. Program beasiswa tahfid dan berprestasi memilih dua program
studi sesuai dengan kuota daya tampung yang telah ditetapkan
dalam surat keputusan Ketua STIS As Salafiyah
c. Pendaftar beasiswa wajib menyerahkan persyaratan khsusus yang
tertera pada ketentuan VI, dan tidak dapat mengajukan
perpindahan program studi setelah dinyatakan lulus seleksi
IV. Komponen Pembiyaan
Komponen pembiyaan disesuaikan dengan kualifikasi beasiswa yang
diterima yang terdiri atas:
a. Bebas biaya pendaftaran untuk semua jenis beasiswa
b. Beasiswa SPP 2 semester/4 semester/penuh
- Bebas biaya SPP 2 Semester bagi beasiswa tahfidz 10 Juz, dan
berprestasi
- Bebas biaya SPP 4 Semester bagi beasiswa tahfidz 20 Juz

- Bebas biaya SPP penuh bagi beasiswa tahfidz 30 Juz
c. Kesempatan beasiswa penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat bersama dosen bagi semua penerima beasiswa
V.

Persyaratan Umum Pendaftaran Beasiswa
Pendaftar wajib memenuhi persyaratan pendaftarab sebagai berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Telah menyelesaikan studi pada SLTA Negeri ataupun Swasta di
seluruh Indonesia yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang
sudah dilegalisir 1 lembar
3. Menyerahkan foto berwarna 3x4 (beground) merah
4. Melampirkan surat izin mengikuti seleksi dari asal sekolah
5. Melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kepala
desa

VI. Persyaratan Khusus Pendaftaran Beasiswa
1. Beasiswa Tahfidz
a. Minimal hafal 10 juz
b. Mengikuti seleksi hafalan 10 juz
c. Bukti lulus seleksi yang ditandatangani oleh penguji
d. Menyertakan sertifikat hafalan Al-Qur’an dari lembaga
manapun (bila diperlukan)
e. Menandatangani surat pernyataan (dapat diunduh pada
wabset: stisa.ac.id.)
2. Beasiswa Berprestasi
a. Masuk ranking tiga besar pada semester akhir
b. Mengikuti seleksi wawancara setelah lulus administrasi
c. Menandatangani surat pernyataan (dapat diunduh pada
wabset: stisa.ac.id.)
VII. Proses Seleksi
1. Seleksi Administrasi
a. Seleksi administrasi dilakukan dengan memeriksa dokumen
dan persyaratan lain oleh Biro Administrasi Umum dan
Kemahasiswaan (BAUK) STIS As Salafiyah
b. Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin a
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1) BAUK dan BAK ditunjuk sebagai panitian seleksi yang
dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua

2) Tim penyeleksi administrasi melakukan verifikasi dan
validasi terhadap kelengkapan dan kecocokan berkas
pendaftaran berdasarkan persyaratan yang ditetapkan
3) Pendaftar yang dokumennya tidak memenuhi persyaratan
dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi
4) Pendaftar yang dokumennya memenuhi syarat administrasi
dinyatakan lulus tes administrasi
5) Infromasi peserat yang lulus atau tidak lulus tes
administrasi disampaikan melalui web, akun sosial media
resmi STIS As Salafiyah
6) Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi
ditetapkan sebagai peserta lulus tes hafalan bagi pendaftar
beasiswa tahfidz dan tes wawancara bagi pendaftar
beasiswa berprestasi
7) Infromasi peserata yang lulus atau tidak lulus seleksi
hafalan dan wawancara disampaikan melalui web, akun
sosial media resmi STIS As Salafiyah
2. Seleksi Orientasi Beasiswa
a. Seleksi tahfidz oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh Ketua STIS
As Salafiyah berdasarkan Surat Keputusan dan Intruksi kerja
b. Seleksi wawancara jalur berprestasi oleh Pembantu Ketua 1 &
3 sebagai tim seleksi yang ditugaskan oleh Ketua STIS As
Salafiyah berdasarkan Surat Keputusan dan Intruksi kerja
VIII. Pendaftaran
Pendaftaran dilaksanakan di lantai 2 STIS As Salfiyah Sumber Duko
Pamekasan bagian Akademik
dengan membawa dokumen
persyaratan yang telah ditentukan. Pendaftaran dimulai tanggal 10
Agustus s.d. 31 Agustus 2019

