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PEDOMAN TEKNIS BEASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MIFTAHUL ULUM TARATE SUMENEP
1. Pengertian
a. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada
perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi ke berlangsungan
pendidikan yang ditempuh.
b. Beasiswa STAIM adalah bantuan hibah yang diberikan oleh donatur
(perorangan) melalui lembaga Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum
Tarate Sumenep.
2. Tujuan
a. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi akademik yang dimiliki
b. Membantu meringankan beban pembiayaan mahasiswa dalam proses kegiatan
perkuliahan.
3. Jenis
a. Beasiswa Prestasi
Beasiswa berprestasi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang
berprestasi akademik dan non-akademik, serta aktif mengikuti proses
perkuliahan.
b. Beasiswa Huffadh
Beasiswa huffadh adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang
hafal al-Qur’an atau mengikuti program menghafal al-Qur’an.
c. Beasiswa Riset/ Penelitian
Beasiswa Riset/Penelitian adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa
yang sedang melakukan riset/penelitian (skripsi).
d. Beasiswa Pengabdian
Beasiswa Pengabdian adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa
yang aktif kuliah dan sekaligus mengabdi pada lembaga pendidikan pesantren.
4. Persyaratan Umum
a. Mahasiswa Aktif (telah melakukan herregistrasi dan tingkat kehadiran mencapai
minimal 70%).
b. Mahasiswa yang telah menyelesaikan1 (satu) semester perkuliahan
c. Mahasiswa dapat mengajukan beasiswa sejak semester 2 (dua) s.d. semester 8
(delapan).
d. Mahasiswa memperoleh nilai IP (indeks prestasi) minimal 3.00.
e. Tidak mempunyai tunggakan di semester sebelumnya.
f. Kuota beasiswa disesuaikan dengan persyaratan khusus.
g. Mahasiswa dapat mengajukan 1 (satu) jenis beasiswa pada setiap semester.
h. Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa kepada Ketua STAIM Tarate
Sumenep, dengan dilampiri:
1) Fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan KTP orang tua/wali (belum menikah)
2) Fotokopi KK (Kartu Keluarga), KTP suami/istri (menikah)

3) Fotokopi KHS (Kartu Hasil Studi)
4) Fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa)
5. Persyaratan Khusus
a. Beasiswa Prestasi
1) Beasiswa prestasi akademik
(a) Kuota beasiswa 15—20 mahasiswa setiap angkatan dan setiap program
studi.
(b) Beasiswa diberikan 50% dari jumlah beban biaya SPP mahasiswa
2) Beasiswaprestasi non-akademik
(a) Kuota beasiswa maksimal 5 mahasiswa setiap angkatan dan setiap
program studi.
(b) Beasiswa diberikan 50% dari jumlah beban biaya SPP mahasiswa
(c) Prestasi non-akademik (individu) meliputi; prestasi kejuaraan olahraga,
seni religi, karya seni religi, kerajinan, pidato, dan debat ilmiah.
(d) Prestasi non-akademik minimal tingkat kabupaten dengan menunjukkan
sertifikat terbaru pada setiap semester.
b. Beasiswa Huffadh
1) Kuota beasiswa huffadh maksimal 5 orang.
2) Mahasiswa yang hafal al-Qur’an minimal 4 (empat) juz akan mendapatkan
beasiswa penuh 100% dari beban biaya perkuliahan.
3) Mahasiswa yang mampu meningkatkan hafalannya 2 juz per semester akan
mendapatkan beasiswa penuh 100% dari beban biaya perkuliahan.
c. Beasiswa Riset/Penelitian
1) Beasiswa diberikan pada mahasiswa semester 8 (delapan)
2) Kuota beasiswa maksimal 20 orang pendaftar pertama ujian skripsi.
3) Mahasiswa telah dinyatakan lulus ujian skripsi.
4) Besaran beasiswa yang diberikan Rp 400.000,00.
d. Beasiswa Pengabdian
1) Kuota beasiswa maksimal 5 orang.
2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang sedang melaksanakan
pengabdian di lembaga pendidikan pondok pesantren (formal dan non-formal).
3) Masa pengabdian minimal 3 (tiga) tahun.
4) Menyerahkan surat keterangan dari lembaga tempat pengabdian.
5) Beasiswa diberikan 50% dari jumlah beban biaya SPP mahasiswa.

Ditetapkan di
Pada Tanggal
Ketua STAIM

: Sumenep
: 10 Oktober 2019

K. Ubaidillah Cholil, M.Pd.I., M.H.I

