
BEASISWA PENUH (100%) AKBID UMMI KHASANAH 
 
 

A. BEASISWA 100% 
Beasiswa 100% merupakan program unggulan yang diluncurkan pada tahun 

akademik 2010/2011 dan satu-satunya di lingkup Prodi DIII Kebidanan Propinsi DIY. 
Fasilitas ini diberikan untuk calon mahasiswa yang mempunyai potensi akademik 
unggul dan loyal dengan tanggung jawab sebagai penerima beasiswa. 

Penerima beasiswa akan dibebaskan 100% berkaitan dengan biaya kuliah 
selama di AKBID Ummi Khasanah selama enam semester. Fasilitas ini akan 
diterima selama yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan 
dan telah dipahaminya. Uraian mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dan 
kebijakan antisipasi (troubleshooting) akan diuraikan di petunjuk ini. 

 
B. NILAI PROGRAM BEASISWA BAGI PENERIMA 

Program ini akan sangat menguntungkan bagi penerima beasiswa, karena 
mengandung beberapa nilai, antara lain : 
1. Secara nominal, total biaya kuliah yang diterima adalah Rp. 60.000.000,- 
2. Dengan menerima beasiswa ini yang bersangkutan akan selalu mendapat 

perhatian dan motivasi dari para Dosen, sehingga secara internal akan menjadi 
motivasi tersendiri bagi penerima beasiswa selalau berprestasi. 

3. Berdasarkan Rapat Senat Akademik tanggal 9 Januari 2011 ditetapkan bahwa 
penerima beasiswa akan mendapat hak untuk langsung diterima sebagai 
Pegawai di lingkungan Yayasan Ummi Khasanah. 

 
C. MEKANISME SELEKSI 

a. Seleksi Persyaratan : 
1) Syarat Administratif : 

 Fotocopi raport SMA 

 Fotocopi ijazah yang telah dilegalisir 

 Fotocopi transkrip nilai SMA (NEM) 

 Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak lima lembar 

 Surat Rekomendasi dari Kepala SMA 

 Fotocopi Kartu C1 

 Fotocopi KTP 

 Fotocopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian 

 Sertifikat atau Piagam Penghargaan dari kompetisi/perlombaan yang 
pernah diikuti. 

2) Syarat Akademik : 

 Selama SMA mempunyai nilai rata-rata lebih dari 75 dari semester 
pertama sampai kelima (untuk aspek pengetahuan dan praktik). 

 Tidak pernah mendapat nilai kurang dari 65 untuk mata pelajaran 
tertentu, dengan rincian sebagai berikut : 
 Jurusan IPA : Kimia, Fisika, dan Matematika. 
 Jurusan IPS : Bahasa Inggris, Ekonomi 

 Berasal dari SMA jurusan IPA dan IPS. 



 Sebagai tambahan bahan pertimbangan : pernah mengikuti kompetisi 
bidang akademik dengan penyelenggara pihak eksternal sekolah. 
(sebutkan peringkat yang diraih dalam kompetisi tersebut). 

 
b. Tahapan Seleksi 

1) Peserta seleksi menyerahkan berkas pendaftaran 
2) Peserta seleksi mengisi formulir pendaftaran Umum dan formulir 

pendaftaran khusus ( Permohonan Beasiswa 100% ) 
3) Mengikuti Tes Psikologi 
4) Mengikuti Wawancara 
5) Menunggu pengumuman 

 
D. MEKANISME PENGUMUMAN 

1.  Tahap I : Seleksi Nominasi 

 Nominasi penerima beasiswa tahap I adalah calon mahasiswa yang telah 
lulus seleksi tahap penjaringan administrasi potensi akademik. 
(persyaratan administrasi dan syarat akademik). 

 Nominasi diumumkan secara tertulis melalui website dan surat 
keputusan Koordinator Sipensimaru. 

 Penetapan nominasi dilaksanakan setiap satu periode sekali atau jika 
sudah ada calon nominasi yang memenuhi persyaratan. 

 Penetapan nominasi tahap I terakhir pada periode minggu ke IV Juli 
2013. 

2. Tahap II : Seleksi Psikologi 

 Tahap ini merupakan kelanjutan dari Seleksi Tahap I, dan akan 
dilaksanakan selama dua minggu dibagi menjadi menjadi dua periode 
(minggu ke III dan ke IV bulan Agustus 2013). 

 Dari seluruh nominasi pada tahap I diharuskan melalui Seleksi Tahap II 
ini. 

 Pengumuman nominasi tahap II akan dijaring sebanyak tiga orang 
nominasi, yang selanjutnya akan masuk ke Seleksi Tahap III. 

3. Tahap III : Seleksi Wawancara 

 Wawancara terhadap tiga orang nominator tahap II akan dilaksanakan 
pada minggu IV bulan Agustus 2013. 

 
E.  KETENTUAN SELAMA PROSES REALISASI BEASISWA 

1. Prosedur pemberian beasiswa I diberikan di awal semester I  
2. Selama proses menerima beasiswa, terdapat beberapa ketentuan yang 

harus dipenuhi oleh penerima, antara lain : 
a. IPK minimal 3.2 tiap semester 
b. Aktif dalam organisasi kemahasiswaan 
c. Rutin melakukan konsultasi dengan Pembimbing Akademik minimal 

empat kali tiap semester 
d. Mengikuti kompetisi yang diselenggarakan oleh pihak eksteranal 

minimal satu kali dalam empat semester awal 
3. Jika tidak dapat memenuhi ketentuan di atas, maka fasilitas beasiswa akan 

dihentikan sampai yang bersangkutan dapat memenuhinya. Pemberian 



beasiswa kembali akan disahkan oleh Wakil Direktur I (Bagian Akademik & 
Kemahasiswaan) setelah sebelumnya mendapatkan rekomendasi dari 
Pembimbing Akademik. 
 

F. KEBIJAKAN ANTISIPASI / Troubleshooting BERKAITAN DENGAN YANG 
DIALAMI PENERIMA BEASISWA 
1. Jika sakit/ kecelakaan hingga diharuskan cuti 

 Beasiswa sementara dihentikan, dan yang bersangkutan membayar SPP 
Tetap sebagai bukti komitmen menjadi mahasiswa AKBID Ummi 
Khasanah.  

 Setelah selesai masa cutinya, maka yang bersangkutan berhak kembali 
untuk menerima beasiswa di semester yang sama tahun berikutnya. 

2. Jika hamil sehingga harus cuti 

 Yang bersangkutan sudah tidak berhak menerima fasilitas beasiswa, 
karena tidak dapat memenuhi ketentuan yang sudah disepakati di awal 
pembelajaran. 

3. Jika nilai yang dicapai sesuai dengan yang dipersyaratkan tapi attitude-nya 
tidak baik 

 Yang bersangkutan sudah tidak berhak menerima fasilitas beasiswa lagi 
karena attitude yang baik juga merupakan syarat mutlak sebagai 
penerima beasiswa. 

 Contoh kasus yang termasuk dalam attitude yang tidak baik : 
 Sering bolos kuliah dan tidak menaati peraturan akademik. 
 Tidak memenuhi frekuensi minimal konsultasi dengan Dosen 

Pembimbing Akademik. 
 Berpacaran yang melampaui batas sampai dengan hamil. 

4. Jika tidak dapat mengikuti / memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
dalam satu semester, namun yang bersangkutan tidak dapat mampu 
memenuhi biaya kuliah. 

 Yang bersangkutan tetap tidak berhak lagi untuk menerima fasilitas 
beasiswa. 

5. Jika yang bersangkutan bukan peraih IPK tertinggi di kelas. 

 Yang bersangkutan tetap berhak untuk menerima beasiswa selama 
masih bisa memenuhi ketentuan yang telah diatur (poin E.2). 
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