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BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Undang-undang Dasar Negara Indonesia telah mengamanatkan tentang upaya

mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap warga negara
usia sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi harus mengenyam
pendidikan. Kenyataannya banyak warga negara usia sekolah tersebut yang tidak
dapat mengenyam pendidikan, lebih-lebih pendidikan tinggi. Biaya pendidikan yang
tinggi seringkali dianggap sebagai penyebab utama ketidakmampuan masyarakat
dalam membiayai anaknya masuk di perguruan tinggi.

Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi angka putus kuliah bagi mahasiswa
yang berprestasi tinggi dengan alasan ekonomi. Untuk mendukung langkah tersebut,
mahasiswa sebagai agen pembaharuan bangsa perlu mendapat pembinaan yang terus
menerus. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa mengikuti proses
dan perubahan pembelajaran secara linear. Ada kalanya mahasiswa mempunyai
prestasi tinggi, tetapi terhambat proses studinya. Di lain pihak ada mahasiswa yang
putus di tengah perjalanan studinya hanya karena alasan ketiadaan biaya. Menyadari
hal ini, penting kiranya dicarikan jalan keluar bagi mahasiswa yang mempunyai
kendala ekonomi dan atau geografis.

Untuk menghindari peluang mahasiswa mengundurkan diri dari proses studi,
langkah strategis yang tepat adalah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa
pemberian beasiswa. Sekalipun usaha ini belum dapat menjangkau setiap mahasiswa,
tetapi diharapkan dapat memperkecil angka kegagalan studi dengan alasan ekonomi.
Keberhasilan dari bantuan beasiswa kepada mahasiswa bukan diukur dari terserapnya
dana yang telah dialokasikan, melainkan dilihat dari tercapainya bantuan pembiayaan
studi itu bagi mahasiswa yang betul-betul memerlukan. Pada gilirannya dapat dilihat
adanya kemanfaatan dari pemberian beasiswa itu, sehingga prestasi akademiknya
terus meningkat.

Sumber beasiswa yang ditawarkan di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar meliputi
berbagai jenis. Sumber beasiswa yang setiap tahun ditawarkan meliputi: Beasiswa
Institusi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar dan Beasiswa Instansi/Lembaga atau
Perusahaan.

B. DASAR
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Pendidikan  Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



5. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya
pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu
membiayai pendidikan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Mendorong peningkatan prestasi mahasiswa penerima baik kurikuler, ko-

kurikuler, maupun ekstrakurikuler serta motivasi berprestasi bagi mahasiswa
lain.

2. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus kuliah, karena tidak mampu
membiayai pendidikan.

3. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi.
4. dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mereka dapat

mempercepat penyelesaian pendidikannya.



BAB II

KETENTUAN UMUM

A. STATUS MAHASISWA
1. Calon penerima adalah mahasiswa yang masih masih aktif kuliah dalam jenjang

pendidikan strata satu (S1) di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
2. Calon penerima harus terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti)

B. DURASI
Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan diberikan kepada mahasiswa aktif

berdasarkan periode tahun anggaran berjalan sekurang-kurangnya selama 6 bulan (satu
semester). Mahasiswa hanya berhak menerima satu jenis beasiswa dalam satu tahun
anggaran dan tidak berhak menerima apabila telah dinyatakan lulus. Bantuan beasiswa
tidak diberikan kepada mahasiswa yang habis masa studinya.



BAB III

KETENTUAN KHUSUS

A. PERSYARATAN UMUM
1. Warga Negara Indonesia berkelakuan baik, rajin dan tekun belajar, serta berjiwa

Pancasila.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
3. Selama menerima beasiswa tidak cuti kuliah.
4. Bersedia mematuhi segala ketentuan yang berlaku bagi mahasiswa penerima

beasiswa.

B. PERSYARATAN KHUSUS
1. Beasiswa Institusi Universitas Nahdlatul Ulama Blitar

a. Warga Tidak Mampu
Indikator:

● Tidak mampu secara ekonomi: (1) penerima beasiswa miskin (BSM) atau
pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau (2)
pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp. 3.000.000 per
bulan; (3) pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah
anggota keluarga maksimal Rp. 750.000 setiap bulan.

● Calon mahasiswa Baru (camaba) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
● Pendidikan orangtua setinggi-tingginya S1.
● Memiliki potensi akademik baik.

Berkas yang dikumpulkan:

● Fotokopi Ijazah yang diligalisir oleh Kepala Sekolah.
● Fotokopi kartu Beasiswa Miskin (BSM)/ Kartu Indonesia Pintar (KIP)/

Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
● Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
● Surat keterangan penghasilan orang tua/wali.
● Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru.
● Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru.

Fasilitas yang diperoleh:

● Potongan SPP sebesar 20% per semester selama 8 semester.

b. Warga NU
Indikator:

● Tidak mampu secara ekonomi: (1) penerima beasiswa miskin (BSM) atau
pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau sejenisnya; atau (2)
pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp. 3.000.000 per



bulan; (3) pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah
anggota keluarga maksimal Rp. 750.000 setiap bulan.

● Calon mahasiswa Baru (camaba) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar.
● Mendapat rekomendasi dari Ranting dan Banom NU.
● Memiliki potensi akademik baik.

Berkas yang dikumpulkan:

● Fotokopi Ijazah yang diligalisir oleh Kepala Sekolah.
● Fotokopi kartu Beasiswa Miskin (BSM)/ Kartu Indonesia Pintar (KIP)/

Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
● Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
● Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru.
● Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru.
● Fotokopi Kartu Tanda Anggota NU (kartaNU).
● Surat Rekomendasi dari Ranting dan Banom NU.

Fasilitas yang diperoleh:

● Potongan SPP sebesar 25% per semester selama 8 semester.

c. Beasiswa Hafal Al Quran/ Tahfidz
Indikator:

● Mahasiswa aktif atau calon mahasiswa universitas Nahdlatul Ulama
Blitar

● Minimal hafal Al Quran 5 juz, dan dapat diubdate hafalan sewaktu - waktu
● Mendapat Rekomendasi dari lembaga terkait

Berkas yang dikumpulkan:

● Fotokopi Ijazah yang diligalisir oleh Kepala Sekolah. (bagi camaba)
● Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru.
● Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru.
● Sertifikat hafal Al Quran 30 juz.
● Surat pernyataan apabila hafal 30 juz.
● Surat rekomendasi dari lembaga terkait.

Fasilitas yang diperoleh:

● Potongan SPP 10% selama menjadi mahasiswa aktif (< 5 juz)
● Potongan SPP 20% selama menjadi mahasiswa aktif (5-10 juz)
● Potongan SPP 30% selama menjadi mahasiswa aktif (11-15 juz)
● Potongan SPP 40% selama menjadi mahasiswa aktif (16-20 juz)
● Potongan SPP 50% selama menjadi mahasiswa aktif (21-25 juz)
● Gratis Biaya Kuliah selama 8 semester (26-30 Juz)



2. Beasiswa Instansi/Lembaga atau Perusahaan
a. KIP Kuliah

Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi mahasiswa yang
diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas
sasaran mahasiswa pemegang KIP, mahasiswa dari keluarga miskin/rentan miskin
dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (Papua dan Papua
Barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik social atau
kondisi khusus.
Indicator:

● Penerima KIP-Kuliah adalah lulusan Sekolah Menengah Atas ( SMA),
Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK), atau bentuk lain yang sederajat
yang lulus pada tahun berjalan dan maksimal lulus 2 (dua) tahun
sebelumnya;

● Telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk
Perguruan Tinggi dan diterima di PTN/PTS pada Program Studi yang telah
terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional
perguruan tinggi.

● Tidak mampu secara ekonomi dengan kriteria:
i. Kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk

Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau berasal dari keluarga peserta
Program Keluarga Harapan (PKH); keluarga pemegang Kartu
Keluarga Kesejahteraan (KKS); mahasiswa dari panti sosial/panti
asuhan, dan mahasiswa dari keluarga yang masuk pada Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

ii. Pendapatan kotor gabungan orang Tua/Wali (Suami istri) maksimal
sebesar Rp 4.000.000,00 per bulan dan atau pendapatan kotor
gabungan orangtua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal
Rp 750.000,00 setiap bulannya.

iii. Pendidikan orang Tua/Wali setinggi-tingginya S1 (Strata 1) atau
Diploma 4.

iv. Memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif
dan akurat dari Kepala Sekolah.

Berkas yang dikumpulkan:

● Kartu Pendaftaran KIP Kuliah.
● Formulir Pendaftaran KIP Kuliah.
● Surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah.
● Surat Keterangan Lulus dari Kepala Sekolah.
● Fotokopi rapor semester 1 s.d. 6 yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
● Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
● Fotokopi nilai ujian akhir nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
● Surat keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti

pendukung.



● Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Beasiswa Siswa Miskin (BSM)/
Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

● Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) beserta file scan.
● Surat keterangan penghasilan orang Tua/Wali.
● Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru.
● Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru.
● Fotokopi Rekening Listrik bulan terakhir pada saat mengajukan KIP

Kuliah (apabila tersedia aliran listrik).
● Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) milik orang Tua/Wali.
● Foto rumah tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, ruang

tamu, kamar mandi, dapur, dan foto keluarga beserta soft file.
● Pas foto ukuran 3x4 dan 4x6 masing-masing 6 lembar background merah.
● Surat pernyataan yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang

Kemahasiswaan yang berisi: Tidak menerima beasiswa/bantuan biaya
pendidikan lain, Tidak bekerja dan dalam status ikatan dinas, Berkelakuan
baik dan tidak terlibat narkoba.

Fasilitas yang diperoleh:

● Bebas biaya kuliah/pendidikan selama beasiswa berlangsung.
● Bantuan biaya hidup setiap semester Rp. 4.800,000,00 (Berdasarkan

kementrian KIP Kuliah Merdeka)

b. Beasiswa Bank Indonesia
Merupakan program Bank Indonesia untuk membantu meningkatkan

angka partisipasi pendidikan tinggi, meningkatkan motivasi belajar serta
menjamin keberlangsungan studi mahasiswa dan menghidupkan harapan bagi
mahasiswa yang mempunyai prestasi (potensi) akademik untuk dapat menempuh
serta menyelesaikan pendidikan tinggi.
Indicator:

● Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25 (skala 4)
● Diutamakan Program studi eksak atau yang mendukung perbankan
● Minimal semester 3 dan maksimal semester 7
● Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi

keluarga kurang mampu (pra sejahtera).

Berkas yang dikumpulkan:

● Biodata yang disediakan oleh BI (Form A.1)
● Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
● Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru
● Fotokopi kartu/lembar studi (KHS)
● Fotokopi berkas prestasi
● Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
● Surat keterangan penghasilan orang Tua/Wali



● Surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik oleh Pimpinan Perguruan
Tinggi Bidang Kemahasiswaan)

● Surat motivation letter dan rencana karir setelah menyelesaikan studi
sarjana

● Surat pernyataan yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang
Kemahasiswaan yang berisi: Tidak menerima beasiswa/bantuan biaya
pendidikan lain, Tidak bekerja dan dalam status ikatan dinas, Berkelakuan
baik dan tidak terlibat narkoba.

Fasilitas yang diperoleh:

● Bantuan uang program beasiswa sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan

c. Beasiswa DIKTIS
1) Beasiswa Tahfidz Quran

Beasiswa Tahfizh Al Quran PTKIS diberikan oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam
Swasta (PTKIS) yang sudah hafal Al Quran minimal 10 juz.

Indikator:
● Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) atau calon mahasiswa di Fakultas Agama

Islam (FAI) Universitas Nahdlatul Ulama Blitar
● Minimal hafal Al Quran 10 juz
● Mendapat Rekomendasi dari lembaga/ustadz/Guru/Kyai terkait.
● Dibuka dan ditutup berdasarkan jadwal beasiswa dari Kementrian Agama
● Mengisi form pendaftaran di laman DIKTIS Kemenag

http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/v2/?page=btahfiz

Berkas yang dikumpulkan:

● Fotokopi Ijazah yang diligalisir oleh Kepala Sekolah. (bagi camaba)
● Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru.
● Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru.
● Fotokopi  Sertifikat Tahfiz
● Surat pernyataan apabila hafal 30 juz
● Surat Keterangan bermaterai dari lembaga/ustadz/Guru/Kyai yang

menerangkan mahasiswa tersebut hafal Al Quran minimal 10 Juz.
● Surat Pakta Integritas
● Surat pernyataan yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang

Kemahasiswaan yang berisi: Mahasiswa tidak terlibat dalam organisasi
atau aktivitas anti Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Indonesia dan
Pemerintah,serta berkelakuan baik dan tidak terlibat narkoba.

http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/v2/?page=btahfiz


Fasilitas yang diperoleh:

● Bantuan uang program beasiswa tahfizh sebesar Rp. 2.000.000,- per
mahasiswa

2) Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik (PPA)
Beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik yang diberikan oleh

Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam bersifat stimulant. Beasiswa
ini adalah bagian bentuk penghargaan pemerintah terhadap capaian prestasi
mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

Indikator:
● Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) minimal semester 3 (tiga) dan maksimal

semester 7 (tujuh) di Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Nahdlatul
Ulama Blitar

● Memiliki minimal salah satu prestasi di bawah ini:
i. Menjuarai event pertandingan tingkat provinsi, nasional dan

internasional pada saat aktif kuliah)
ii. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,5

● Mengisi form pendaftaran di laman DIKTIS Kemenag
http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/v2/?page=bprestasi

● Mengisi dan menandatangani pakta integritas

Berkas yang dikumpulkan:

● Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru.
● Fotokopi Kartu Keluarga (KK) terbaru.
● Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS)
● Sertifikat Prestasi
● Surat Pakta Integritas
● Surat Keterangan yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang

Kemahasiswaan yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang
menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun
berjalan (2022) berkelakuan baik dan tidak terlibat narkoba.

Fasilitas yang diperoleh:

● Mahasiswa berprestasi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta
(PTKIS) tingkat propinsi, nasional, dan internasional:

i. Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat provinsi
mendapatkan bantuan sebesar Rp. 3.000.000,00

ii. Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat Nasional
mendapatkan bantuan sebesar Rp. 4.000.000,00

iii. Bagi mahasiswa yang memiliki prestasi tingkat Internasional
mendapatkan bantuan sebesar Rp. 5.000.000,00

http://diktis.kemenag.go.id/sarprasmahasiswa/v2/?page=bprestasi


● Mahasiswa PTKSI yang memiliki indeks Prestasi terakhir di atas 3,5 akan
mendapatkan bantuan sebesar Rp. 2.000.000,00



BAB IV
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENETAPAN BEASISWA

A. PENGAJUAN
1. PENGUMUMAN

Pengumuman rektor tentang pendaftaran beasiswa disiapkan oleh Bagian
Beasiswa dan dipublikasikan secara terbuka di seluruh Program Studi. Isi
pengumuman mencakup jenis beasiswa, persyaratan, waktu, dan tempat
pendaftaran.

2. PENDAFTARAN
Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara perorangan sesuai dengan

ketentuan dengan mengisi formulir permohonan beasiswa yang disediakan di
Bagian Beasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Isian Formulir disesuaikan
dengan jenis beasiswa yang diajukan.

3. DATA PENDAFTARAN
Data permohonan sekurang-kurangnya mencakup: nama, tempat tanggal lahir,

nomor induk mahasiswa, program studi, pekerjaan orang tua, jumlah tanggungan
orang tua, penghasilan orang tua, aktivitas dalam ormawa, indeks prestasi per
semester mulai semester pertama sampai terakhir dan nilai UAN bagi mahasiswa
baru. Data pemohon tersebut sebagai bahan pertimbangan, dalam forum rapat
seleksi penerima beasiswa yang dihadiri oleh Tim Seleksi Beasiswa dan Wakil
Rektor III.

B. PENETAPAN
1. DISTRIBUSI/ALOKASI PENERIMAAN BEASISWA TIAP PROGRAM

STUDI
i. Alokasi jumlah penerima beasiswa per program studi disepakati dan

ditetapkan dari bagian keuangan, dengan mempertimbangkan proporsi
antara jumlah pendaftar tiap program studi dengan alokasi penerima
beasiswa secara menyeluruh dan ketentuan lain dari pemberi beasiswa.

ii. Diharapkan seorang mahasiswa dapat ditetapkan/menerima Beasiswa atau
Bantuan Biaya Pendidikan sekurang-kurangnya selama enam (6) bulan/
satu (1) semester.

2. SELEKSI UMUM
Seleksi dilakukan dalam rapat yang dipimpin Wakil Rektor III dalam rapat
seleksi yang terdiri dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Tim Seleksi
Beasiswa dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan. Hasil
seleksi diproses oleh Pengelola Beasiswa dan diterbitkan dalam bentuk SK
Rektor.



3. PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN
Nama mahasiswa yang dinyatakan berhak mendapatkan beasiswa ditetapkan
dengan Surat Keputusan Rektor, dikirimkan kepada pihak pemberi beasiswa/
sponsor. Pemrosesan Surat Keputusan Rektor disiapkan oleh pengelola Beasiswa.



BAB V
REALISASI DAN PELAPORAN BEASISWA

A. REALISASI BEASISWA
1. PENYAMPAIAN BEASISWA

i. Penyampaian beasiswa dilakukan langsung oleh pemberi dana/sponsor ke
rekening penerima beasiswa atau sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh pemberi dana/sponsor maksimal enam bulan sekali.

ii. Pengelola Beasiswa menyimpan tanda terima bukti penerimaan kepada
penerima beasiswa.

iii. Dana tidak boleh dipotong untuk keperluan apapun,
iv. Dana yang tidak tersalurkan dapat dialihkan kepada mahasiswa lain yang

memenuhi persyaratan melalui keputusan Rektor. Apabila masih terdapat
sisa dana yang tidak dapat disalurkan, maka wajib dikembalikan ke Kas
Negara atau pihak pemberi dana/ sponsor.

2. PENGHENTIAN BEASISWA
Pemberian beasiswa dihentikan apabila mahasiswa:

i. Telah lulus
ii. Mengundurkan diri/cuti kuliah
iii. Menerima sanksi akademik dari Universitas
iv. Tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan
v. Memberikan data yang tidak benar
vi. Meninggal dunia

B. PELAPORAN
1. PELAPORAN KE SISTEM INFORMASI BEASISWA DIKTI

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar akan mengunggah (upload) hasil penetapan
penerima beasiswa (nama mahasiswa dan informasi lainnya sesuai form) melalui
sistem informasi manajemen beasiswa dan bantuan biaya pendidikan
(http://simb3pm.dikti.go.id) untuk user id dan password akan berkoordinasi
dengan Kopertis Wilayah VII Surabaya.

2. PELAPORAN KE BAGIAN BEASISWA
Penyusunan laporan pelaksanaan beasiswa disiapkan oleh pengelola Beasiswa
sesuai dengan ketentuan. Laporan disampaikan kepada instansi pemberi
beasiswa dengan tembusan kepada Rektor.

http://simb3pm.dikti.go.id

