
TATA CARA PENGAJUAN BEASISWA YAYASAN 
Pengajuan beasiswa oleh mahasiswa baru atau mahasiswa semester 1 

 
1. Mahasiswa memperoleh informasi pengajuan beasiswa. 

2. Mahasiswa melengkapi persyaratan. 

3. Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa untuk mahasiswa baru/semseter 1 melalui akun 

pmb.universitasputrabangsa.ac.id di laman beasiswa dan mengupload seluruh berkas yang 

disyaratkan. 

4. Verifikasi data. 

5. Pengajuan berkas beasiswa oleh petugas/pengelola beasiswa kepada ketua yayasan. 

6. Rapat pengambilan keputusan penerimaan beasiswa. 

7. Pengumuman penerima beasiswa. 

 
SYARAT-SYARAT PENGAJUAN BEASISWA YAYASAN: 

1. Beasiswa yatim dan atau piatu 

1. Membuat surat permohonan pengajuan beasiswa yang ditujukan kepada ketua yayasan 

(harus sesuai format). 

2. Menandatangani Surat Kontrak Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Yayasan 

Pendidikan Putra Bangsa (sesuai format). 

3. Soft copy kartu tanda penduduk (KTP). 

4. Soft copy kartu keluarga (KK). 

5. Soft copy Kartu Indonesia Sehat (jika ada). 

6. Soft copy Kartu Indonesia Pintar (jika ada). 

7. Soft copy Penerima Program Keluarga Harapan/PKH (jika ada). 

8. Dan Soft copy kartu jaring pengaman sosial lainnya (jika ada). 

9. Soft copy Surat kematian atau akta kematian ayah/ibu kandung yang telah dilegalisasi oleh 

pemerintah desa/kelurahan. 

 

2. Beasiswa kurang mampu 

a. Membuat surat permohonan pengajuan beasiswa yang ditujukan kepada ketua yayasan 

(harus sesuai format). 

b. Menandatangani Surat Kontrak Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Yayasan 

Pendidikan Putra Bangsa (sesuai format). 

c. Soft copy kartu tanda penduduk (KTP). 

d. Soft copy kartu keluarga (KK). 

e. Surat keterangan tidak mampu dari desa/kelurahan (asli di scan). 

f. Surat keterangan penghasilan dari desa/kelurahan (asli di scan). 

g. Soft copy Kartu Indonesia Sehat (jika ada). 

h. Soft copy Kartu Indonesia Pintar (jika ada). 

i. Soft copy Penerima Program Keluarga Harapan/PKH (jika ada). 

j. Dan Soft copy kartu jaring pengaman sosial lainnya. 

 

3. Beasiswa prestasi (akademik/non akademik) 

a. Soft copy kartu tanda penduduk (KTP). 

b. Soft copy kartu keluarga (KK). 

c. Soft copy sertifikat/piagam penghargaan kejuaraan (kejuaraan tingkat sekolah, kecamatan, 

kabupaten, provinsi, nasional). 

d. Foto Ketika menerima piala.  

e. Pamphlet pengumuman perlombaan 



4. Beasiswa Hafidz atau hafidzah al qur’an 

a. Soft copy kartu tanda penduduk (KTP). 

b. Soft copy kartu keluarga (KK). 

c. Soft copy sertifikat/piagam hafidz atau hafidzah 

 

 

 

BEASISWA  OSIS, DEWAN KERJA PRAMUKA & DEWAN SATUAN KARYA 

(SAKA) 

Beasiswa OSIS, Dewan Kerja dan SAKA adalah beasiswa yang diperuntukan bagi ketua 

pengurus OSIS, Dewan Kerja Pramuka, dan Satuan Karya (SAKA). Program ini dilatar 

belakangi oleh permintaan masyarakat luas untuk memberikan kesempatan kepada para 

pengurus organisasi yang aktif agar bisa kuliah di Universitas Putra Bangsa. 

 TATA CARA PENGAJUAN BEASISWA  OSIS, DEWAN KERJA PRAMUKA & 

DEWAN SATUAN KARYA (SAKA) 

1.   Mahasiswa memperoleh informasi pengajuan beasiswa. 

2.   Mahasiswa melengkapi persyaratan. 

3.   Mahasiswa mengajukan permohonan beasiswa. 

4.   Verifikasi data. 

5.   Pengajuan berkas beasiswa oleh petugas/pengelola beasiswa kepada ketua yayasan. 

6.   Rapat pengambilan keputusan penerimaan beasiswa. 

7.   Pengumuman penerima beasiswa. 

  

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN BEASISWA OSIS, Dewan Kerja Pramuka, dan 

Satuan Karya (SAKA) 

Persyaratan Umum: 

1. Rapot dan sertifikat piagam penghargaan. 

2. Foto kopi rapot semester 1 hingga 4. 

3. Sertifikat penghargaan seperti; seminar, workshop, ekstrakurikuler, piagam kegiatan, 

piagam hafidz/hafidzah dan lain-lain. 

4. Surat keterangan ketua pengurus OSIS, Dewan Kerja Pramuka, dan Satuan Karya 

(SAKA): surat keterangan harus menerakan minimal peserta pernah menjabat sebagai 

ketua pengurus organisasi tersebut minimal selama 1 periode kepengurusan. 

5. Surat rekomendasi beasiswa dari sekolah (model dan format bergantung setiap sekolah 

yang memberi rekomendasi). 

 


