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Tujuan
Membantu mahasiswa yang kurang mampu dan mempunyai prestasi belajar sehingga dapat
memperlancar proses belajarnya dan membantu program pemerintah dalam pemerataan
pendidikan.

Ruang Lingkup
Berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berminat untuk mengajukan beasiswa.

Definisi
1.

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di perguruan tinggi tertentu

2.

Beasiswa Online adalah program pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu
dalam hal ekonomi terutama untuk kegiatan belajar di universitas namun mempunyai prestasi
yang baik dalam bidang akademiknya.

3.

Tim Advokasi adalah mahasiswa yang diusulkan oleh Pembantu Dekan III dan merupakan
pengurus Lembaga Kedaulatan Mahasiswa (BEM) yang bertugas melaksanakan screening /
wawancara bagi mahasiswa yang mengajukan beasiswa.

4.

Petugas Validasi adalah staf bagian Kemahasiswaan yang ditunjuk oleh Rektorat untuk
memeriksa kelengkapan berkas dan memvalidasi data secara online.

Rujukan
1.

(GJM)

Garis Besar Prosedur
1.

Pengumuman Pendaftaran
a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) Universitas Brawijaya mengeluarkan
pengumuman tentang pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa online.
b. Beasiswa online ini meliputi :
- Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) yaitu beasiswa yang proses seleksinya
menitikberatkan pada Prestasi Akademik dari mahasiswa yang mengajukan beasiswa
dimaksud.
- Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) yaitu beasiswa yang proses seleksinya
menitikberatkan pada kondisi ekonomi dari orang tua /mahasiswa yang mengajukan
beasiswa dimaksud.

2.

Proses Pendaftaran
a. Fungsionaris Mahasiswa (BEM) atas permintaan dari BAAK UB membuka layanan advokasi
bagi mahasiswa yang akan mendaftar beasiswa online.
Layanan advokasi meliputi :
- Layanan pengumpulan berkas/dokumen data pendukung dari mahasiswa yang akan
mengajukan beasiswa, yang selanjutnya akan diserahkan ke bagian kemahasiswaan yang

kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk memvalidasi data mahasiswa online
dimaksud.
-

Layanan Screening (wawancara) yang meliputi antara lain : alamat website untuk
mendaftar beasiswa online, tata cara pengisian form secara online, tentang komitmen
mahasiswa untuk aktif di organisasi kemahasiswan dan bersedia mendukung seluruh
kegiatan yang diselenggarakan FISIP UB serta mengarahkan pilihan beasiswa yang
sebaiknya diajukan (BBM atau PPA).

b. Mahasiswa yang akan mendaftar beasiswa online melihat persyaratan beasiswa di website :
http://beasiswa.brawijaya.ac.id dan melakukan pendaftaran di website secara online dengan
mengisi NIM, Nama, Jurusan/Program Studi, Password). Bagi yang pernah mendaftar pada
tahun-tahun sebelumnya diharuskan mendaftar baru lagi.
c. Bagi mahasiswa yang akan mendaftar “Beasiswa Tidak Mampu” diharuskan melampirkan
surat keterangan tidak mampu dari RT/RW. Kemudian meminta advokasi ke Ketua BEM/EM
(form advokasi dapat didownload dari website lalu dicetak).
d. Berkas kemudian diserahkan ke petugas dari fakultas untuk divalidasi secara online apabila
telah sesuai kebenarannya.
e. Seluruh data mahasiswa yang telah divalidasi secara otomatis akan diranking setelah
melewati proses formulasi oleh program yang telah ditentukan.
f.

Selanjutnya pengumuman penerima beasiswa dapat dilihat di website UB dan ditetapkan
pula dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya.

Bagan Alir
Mulai

Staf
Kemahasiswaan

Menerima Surat Pemberitahuan dari bagian
Kemahasiswaan Universitas Brawijaya
tentang pelaksanaan beasiswa Online

Staf
Kemahasiswaan

Mengumumkan jadwal dan pelaksanaan
beasiswa online

Mahasiswa

Tim Advokasi
Mahasiswa

Mahasiswa menghadap ke tim advokasi
untuk mendapatkan pengaraan tentang
tata cara pendaftaran beasiswa online

Memeriksa kelengkapan berkas dan
melakukan screening / wawancara kepada
pemohon beasiswa

Mahasiswa

Mendaftar secara online dan melengkapi
berkas persyaratan pengajuan beasiswa
online

Tim Advokasi
Mahasiswa

Menyerahkan berkas pemohon beasiswa dan
rekapitulasi per-hari ke staf kemahasiswaan
sebagai petugas validasi

Petugas Validasi

Memeriksa ulang kelengkapan berkas dan
kebenaran data pemohon

Petugas Validasi

Memvalidasi data yang sudah dianggap
benar dan memenuhi persyaratan secara
online

Bagian
Kemahasiswaan
Universitas

Melakukan seleksi sesuai dengan formula
yang telah ditentukan dan membuat ranking
calon penerima beasiswa

Berkas dan form isian hasil
screening

Berkas dan form isian hasil
screening

Berkas dan form isian hasil
screening

Berkas dan form isian hasil
screening

Rektor

Membuat Surat Keputusan penerima
beasiswa online

Selesai

