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KATA PENGANTAR 

Assalaamu’alaikum Warohmatullaahi Wabarokaatuh 

Program Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika dalam rangka memunuhi 

amanah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) b menyatakan bahwa setiap peserta didik 

pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan peserta didik sebagai 

generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan yang memadai 

agar aset bangsa yang sangat potensial tersebut mampu bersaing dalam era Global.  

Buku pedoman pemberin beasiswa ini dimaksudkan sebagai acuan bagi 

mahasiswa peneriman bantuan program beasiswa calon mahasiswa baru (CMB) program 

studi studi Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Diploma (D3) kebidanan dan 

Rekam Medis & Informasi Kesehatan di lingkup STIKes Mahardika Cirebon. 

Kami menyadari bahwa pedoman ini belum sempurna, oleh karena itu kritik 

untuk perbaikannya sangat kami harapkan. Kepada seluruh Tim Penyusun kami ucapkan 

terima kasih atas jerih payahnya sehingga terwujud pedoman ini. Semoga upaya yang 

kita lakukan menjadi amal ibadah kepada Allah, dan bermanfaat untuk seluruh peserta 

didik serta bangsa indonesia, amiin. 

Wasssalam, 

 

Cirebon, 1 Juni 2018 

Ketua STIKes Mahardika, 

  

 

 

Hj. Yani Kamasturyani, SKM., MH.Kes 

NIK. 2.0.14.00.163 
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VISI, MISI & TUJUAN 

 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAHARDIKA CIREBON

 

VISI  

Menjadikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang professional dan berkualitas dalam 

melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat nasional pada tahun 2026. 

 

Misi 

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan  pengajaran yang berkualitas dan professional 

dengan pendekatan Student Center Learning 

2. Melaksanakan kegiatan  penelitian yang profesional dan berkualitas serta dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah 

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat secara professional dan berkualitas melalaui 

pemberdayaan masyarakat  berdasarkan evidence based 

4. Mengembangkan jaringan ketjasama institusional dalam upaya meningkatkan  kualitas 

tridharma perguruan tinggi ditingkat regional maupun global  

5. Melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang professional dan berkualitas melalui 

penjaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan  

 

Tujuan  

1. Menjalani perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bertaqwa, cerdas 

dan kompetitif 

2. Menjadi perguruan tinggi yang mampu menghasilkan penelitian  yang berkualitas untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

3. Menjadi perguruan tinggi  yang mampu memandirikan masyarakat dalam meningkatkan 

derajat kesehatan  

4. Menjadi perguruan tinggi  yang mampu menciptaan perluasan akses melalui kerjasama 

insttusional dalam optimalisasi teridharma perguruan tinggi dan pemberdayaan lulusan  

5. Menjadi perguruan tinggi yang mampu mewujudkan tata kelola yang bermutu 

 

VISI, MISI & TUJUAN 
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 PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT

 

Visi  

Menjadikan Program Studi Kesehatan Masyarakat yang professional  dan berkualitas dalam 

menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Kesehatan Lingkungan 

di Tingkat Nasional pada Tahun 2026 

 

Misi 

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan profesional 

dengan pendekatan Student Centre Learning dalam bidang kesehatan masyarakat 

khususnya kesehatan lingkungan. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang profesional dan berkualitas serta dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah dalam bidang  kesehatan  masyarakat khususnya kesehatan 

lingkungan. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan evidence based dalam bidang  kesehatan 

masyarakat khususnya kesehatan lingkungan. 

4. Mengembangkan jaringan kerjasama dalam upaya meningkatkan kualitas tridharma 

perguruan tinggi ditingkat regional maupun global dalam bidang  kesehatan masyarakat 

khususnya kesehatan lingkungan. 

5. Melaksanakan tata kelola program studi yang profesional dan berkualitas melalui 

penjaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan dalam bidang  kesehatan masyarakat 

khususnya kesehatan lingkungan.. 

Tujuan  

1. Menjadi program studi yang mampu menghasilkan lulusan yang bertaqwa cerdas dan 

kompetitif dalam bidang kesehatan masyarakat khususnya kesehatan lingkungan. 

2. Menjadi program studi yang mampu menghasilkan penelitian yang berkualitas untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dalam bidang kesehatan masyarakat 

khususnya kesehatan lingkungan. 

3. Menjadi program studi yang mampu memandirikan masyarakat dalam meningkatkan 

derajat kesehatan dalam bidang kesehatan masyarakat khususnya kesehatan lingkungan. 
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4. Menjadi program studi yang mampu menciptakan perluasan akses melalui kerjasama 

dalam optimalisasi tridharma perguruan tinggi dan pemberdayaan lulusan dalam bidang 

kesehatan masyarakat khususnya kesehatan lingkungan. 

VISI, MISI & TUJUAN 

 PROGRAM STUDI KEPERAWATAN 

 

Visi  

Menjadi Program Studi Keperawatan Yang Profesional Dan Berkualitas Dalam 

Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Keunggulan Keperawatan Paliatif Di 

Tingkat Nasional Pada Tahun 2026 

Misi 

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan profesional 

dengan pendekatan student center learning dengan keunggulan Keperawatan Paliatif. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang profesional dan berkualitas serta dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah dengan keunggulan Keperawatan Paliatif. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan evidence based dengan keunggulan Keperawatan 

Paliatif. 

4. Mengembangkan jaringan kerjasama institusional dalam upaya meningkatkan kualitas 

tridharma perguruan tinggi di tingkat regional maupun global dengan keunggulan 

Keperawatan Paliatif. 

Tujuan 

1. Menghasilkan lulusan program sarjana keperawatan yang berkualitas dengan 

kompetensi di bidang keperawatan medikal bedah. 

2.  Menghasilkan karya penelitian keperawatan berkualitas yang bisa dipublikasikan untuk 

meningkatkan mutu asuhan keperawatan. 

3. Menghasilkan program pengabdian masyarakat yang berkualitas. 

4. Menghasilkan program kerjasama kemitraan dalam bidnag keperwatan. 
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VISI, MISI & TUJUAN 

 PROGRAM STUDI NERS  

 

Visi  

Menjadi Program Studi Profesi Ners Yang Profesional Dan Berkualitas Dalam 

Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Keunggulan Keperawatan Paliatif Di 

Tingkat Nasional Pada Tahun 2026 

Misi 

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan profesional 

dengan pendekatan student center learning dengan keunggulan Keperawatan Paliatif. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang profesional dan berkualitas serta dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah dengan keunggulan Keperawatan Paliatif. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan evidence based dengan keunggulan Keperawatan 

Paliatif. 

4. Mengembangkan jaringan kerjasama institusional dalam upaya meningkatkan kualitas 

tridharma perguruan tinggi di tingkat regional maupun global dengan keunggulan 

Keperawatan Paliatif. 

5. Melaksanakan tata kelola program studi yang professional dan berkualitas melalui 

penjaminan mutu secara bertahap dan berkelanjutan dengan keunggulan Keperawatan 

Paliatif. 

 

VISI, MISI & TUJUAN 

 PROGRAM STUDI KEBIDANAN

 

Visi  

Menjadi Program Studi Kebidanan Yang Profesional Dan Berkualitas Dalam Melaksanakan 

Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Keunggulan Kesehatan Reproduksi Di Tingkat 

Nasional Pada Tahun 2026 

Misi  
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1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan profesional 

dengan pendekatan student center learning dengan keunggulan Kesehatan Reproduksi. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang profesional dan berkualitas serta dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah dengan keunggulan Kesehatan Reproduksi. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan evidence based dengan keunggulan Kesehatan 

Reproduksi. 

4. Mengembangkan jaringan kerjasama institusional dalam upaya meningkatkan kualitas 

tridharma perguruan tinggi di tingkat regional maupun global dengan keunggulan 

Kesehatan Reproduksi. 

 

VISI, MISI & TUJUAN 

 PROGRAM  STUDI  REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN

 

Visi 

Menjadi Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Yang Profesional Dan 

Berkualitas Dalam Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Keunggulan 

Kodefikasi Medis Di Tingkat Nasional Pada Tahun 2026. 

Misi 

1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan profesional 

dengan pendekatan student center learning dengan keunggulan Kodefikasi Medis. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang profesional dan berkualitas serta dipublikasikan 

dalam jurnal ilmiah dengan keunggulan Kodefikasi Medis.. 

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas melalui 

pemberdayaan masyarakat berdasarkan evidence based dengan keunggulan Kodefikasi 

Medis.. 

4. Mengembangkan jaringan kerjasama institusional dalam upaya meningkatkan kualitas 

tridharma perguruan tinggi di tingkat regional maupun global dengan keunggulan 

Kodefikasi Medis. 
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Tujuan 

1. Pendidikan dan Pengajaran 

 Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di 

bidang rekam medis melalui kurikulum berbasis kompetensi secara terencana, terpadu 

dan di kelola dengan baik di bidang rekam medis khususnya dan kesehatan pada 

umumnya berdasarkan tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

 Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan 

kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan softskill yang 

dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun global 

 Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk 

peningkatan kompetensi dan profesionalisme 

 Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan 

dan peningkatan kegiatan akademik dan non-akademik (e-learning) 

2. Penelitian 

 Meningkatkan budaya meneliti pada civitas akademik Program Studi 

 Meningkatkan kemampuan civitas akademik dalam melaksanakan penelitian 

 Melaksanakan penelitian rekam medis berkualitas yang bisa diaplikasikan guna 

peningkatan mutu pendidikan 

 Meningkatkan publikasi hasil penelitian bagi civitas akademik Program Studi 

3. Pengabdian Kepada Masyarakat 

 Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas secara 

terintegrasi dan berkelanjutan 

 Melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan berbagai 

hasil penelitian 

4. Program Kemitraan 

 Menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, 

lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi lainnya, baik ditingkat lokal, regional, 

nasional, maupun internasional 

 Melaksanakan program kerjasama dan kemitraan dengan institusi lain guna peningkatan 

kualitas sumber daya manusia, mahasiswa dan lulusan 

 Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Program Studi dalam berbagai kegiatan baik 

pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional guna meningkatkan Citra 

Program Studi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pada Pasal 12 ayat (1) b menyatakan bahwa setiap peserta didik 

pada satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, 

minat, dan kemampuannya. Untuk itu, mahasiswa yang merupakan peserta didik sebagai 

generasi penerus perjuangan bangsa perlu dibekali dengan kemampuan yang memadai 

agar aset bangsa yang sangat potensial tersebut mampu bersaing dalam era Global.  

Para mahasiswa diharapkan tidak hanya menguasai bidang ilmu yang ditekuni di 

kampus, tetapi juga mengusai bidang lain yang dapat menunjang keberhasilan mereka di 

masa depan. Oleh karena itu sebagai wujud  apresiasi YPIM kepada Calon Mahasiswa 

Baru (CMB) maka Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika (YPIM) melalui bidang 

Kemahasiswaan memprogramkan pemberian “Beasiswa CMB” kepada calon mahasiwa 

baru STIKes Mahardika. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Undang-undang Dasar 1945 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. 

4. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1443/D/T/1998 tentang Bantuan Beasiswa 

Mahasiswa. 

5. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Mahardika Cirebon  

 

C. Maksud dan Tujuan  

1. Untuk meningkatkan pemerataan dan kesempatan belajar bagi mahasiswa yang 

mengalami kesulitan membayar biaya pendidikannya, sebagai akibat kristis 

ekonomi, terutama bagi mahasiswa yang berprestasi akademik 

2. Mendorong dan mempertahankan semangat belajar para mahasiswa agar mahasiswa 

agar mereka dapat menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. 

3. Membina meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, sehingga memacu 

peningkatan kualitas pendidikan tinggi. 
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4. Menghasilkan lulusan yang memenuhi kualifikasi akademik sarjana (S1) maupun 

diploma (d3) di Stikes Mahardika. 

5. Memberikan layanan peningkatan kualifikasi sarjana (S1) bagi program studi 

Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Diploma (D3) kebidanan dan Rekam 

Medis & Informasi Kesehatan sebagaimana diamanatkan perundang-undangan. 

 

D. Sasaran  

Yang menjadi sasaran penerima beasiswa adalah Calon Mahasiswa Baru (CMB) 

program studi Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Diploma (D3) kebidanan dan 

Rekam Medis & Informasi Kesehatan STIKes Mahardika Cirebon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

BAB II 

KETENTUAN BEASISWA CMB (Calon Mahasiswa Baru)  

 

Beasiswa dari YPIM diberikan kepada CMB pilihan yang terseleksi oleh pengurus YPIM. 

Dengan ketentuan- ketentuan fasilitas besiswa sebagai berikut. 

A. Ketentuan Mendapatkan Beasiswa 

1. Membuat surat permohonan ke YPIM dengan dilampiri antara lain: 

a. Fotocopy formulir aplikasi calon mahasiwa baru (CMB) 

b. Surat keterangan dari (sekolah, desa/ kelurahan setempat) 

c. Rekomendasi yang berkompeten 

d. Keterangan Tanda Penduduk (KTP) 

2. YPIM memberikan jawaban dikabulkan/ ditolak atas permohonan yang diajukan 

dalam waktu paling lama 10 hari. 

3. Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tidak diperbolehkan mendapat 

beasiswa double (rangkap) dan salah satunya akan dicabut dan dialihkan untuk 

mahasiswa yang lainnya. Misalnya : Si A mendapatkan beasiswa dari YPIM, 

kemudian si A juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah (Pihak ke III), maka 

beasiswa YPIM akan dialihkan kepada mahasiswa yang lainnya). 

 

B. Jenis Beasiswa YPIM (Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika) 

1. Beasiswa dibebaskan dari DPP per semester (Semester I/II/III/dst) 

2. Beasiswa dibebaskan dari DPP selama kuliah (Semester I sampai dengan VI atau 

Semester I sampai dengan VIII). 

3. Beasiswa dibebaskan dari DPP dan UKT 

4. Beasiswa full atau seluruh biaya kuliah (komponen biaya kuliah:  

a. DPP 

b. UKV 

c. UKT 

d. UTS/UAS 

5. Beasiswa berdasarkan Rekomendasi Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Mahardika 

 

C. Biaya yang dibayar oleh mahasiswa yang bersangkutan 

1. Registrasi Mahasiswa Baru (RMB) 

2. Biaya OSPEK 
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3. Biaya Praktek 

4. Biaya wisuda 

5. Biaya Pakaian seragam (Prodi Kebidanan) 

6. Biaya lain-lain diluar komponen biaya kuliah. 

 

D. Kewajiban Mahasiwa Mendapatkan Beasiswa 

1. Menjaga nama baik lembaga (YPIM/ STIKes Mahardika) 

2. Membantu dalam event/ kegiatan-kegiatan institusi 

3. Berprestasi di bidang akademik dengan IPK mulai semester III, IV sampai dengan 

seterusnya dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,1, apa bila tidak mencapai 

bagi beasiswa full bebas biaya kuliah, maka beasiwanya akan dihentikan pada 

semeseter berikutnya dan apabila pada semester selanjutnya mendapatkan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) > 3,1 beasiswa akan diberikan kembali kepada mahasiwa 

yang bersangkutan. 

4. Bagi mahasiwa yang mendapat beasiswa penuh akan diberikan kesempatan untuk 

dapat mengabdikan diri di Institusi STIKes Mahardika Cirebon. 

5. Membantu dalam merekrut calon mahasiswa baru setiap tahun ajaran baru. 

 

E. Penghentian Beasiswa 

Beasiswa dapat dihentikan apabila mahasiswa: 

1. Tidak mampu menyelesaikan studinya dalam waktu yang telah ditentukan; 

2. Mahasiswa mendapatkan beasiswa double (rangkap) dan salah satunya akan dicabut 

dan dialihkan untuk mahasiswa yang lainnya. 

3. Mengundurkan diri dari program beasiswa kualifikasi Pendidikan (S1 maupun D3) 

sesuai dengan peminatan Program studi atas kemauan sendiri, maka yang 

bersangkutan berkewajiban mengganti kerugian biaya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

4. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, dinilai tidak layak untuk melanjutkan 

studi karena tidak mampu mencapai standar mutu minimum prestasi; 

5. Sakit, cacat atau sebab lain yang menyebabkan yang bersangkutan tidak dapat 

melanjutkan pendidikan sesuai dengan peraturan di lingkup STIKes Mahardika; 

6. Meninggal dunia. 
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F. KETENTUAN BEASISWA 

1. Beasiswa Akademik. 

a. Ketentuan : 

1) Menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) ke bagian Keuangan dengan 

minimal IPK pada semester tersebut Sekurang-kurangnya 3.30; 

2) Quota berdasarkan kepada jumlah penerima sekurang-kurangnya IPK 

3.30 pada semester berjalan; 

3) Ketentuan standar besar IPK dapat berubah berdasarkan perubahan dari 

YPI Mahardika. 

b. Beasiswa Berupa: 

1) Mendapatkan keringanan biaya kuliah berupa bebas biaya DPP pada 

semester selanjutnya dari penyerahan KHS semester berjalan. 

c. Kewajiban : 

1) Bersedia aktif dalam segala bentuk kegiatan yang ditugaskan oleh 

STIKes Mahardika, baik akademik maupun Non Akademik apabila 

dibutuhkan; 

2) Jika kewajiban pada poin 1) tidak dipenuhi, YPI Mahardika dan atau 

STIKes Mahardika berhak untuk menganulir pemberian beasiswa. 

 

2. Beasiswa Rekomendasi Organisasi / Lembaga Kemasyarakatan. 

a. Ketentuan : 

1) Memenuhi seluruh persyaratan administrasi Calon Mahasiswa Baru T.A 

berjalan; 

2) Melampirkan asli Surat Rekomendasi dari Organisasi / Lembaga 

Kemasyarakatan dengan format masing-masing ber-kop Surat resmi dan 

menerangkan identitas Calon Mahasiswa Baru yang direkomendasikan 

dan identitas daripada orang tua dari Calon Mahasiswa tersebut. 

 

b. Beasiswa Berupa: 

1) Mendapatkan pengurangan RMB (besaran ditentukan YPI Mahardika); 

2) Bebas DPP (lama semester ditentukan YPI Mahardika). 

 

 

c. Kewajiban : 

1) Bersedia aktif dalam segala bentuk kegiatan yang ditugaskan oleh 

STIKes Mahardika, baik akademik maupun Non Akademik apabila 

dibutuhkan; 

2) Jika kewajiban pada poin 1) tidak dipenuhi, YPI Mahardika dan atau 

STIKes Mahardika berhak untuk menganulir pemberian beasiswa. 
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3. Beasiswa Organisasi tingkat SMA / SMK / MA. 

a. Ketentuan : 

1) Memenuhi seluruh persyaratan administrasi Calon Mahasiswa Baru 

tahun berjalan; 

2) Berlaku bagi organisasi intra sekolah (pembinaan langsung pada 

sekolah); 

3) Berlaku hanya bagi pengurus inti organisasi (Ketua, Wakil Ketua, 

Sekretaris, Bendahara, Ketua Divisi/Bidang); 

4) Khusus untuk OSIS, berlaku bagi pengurus inti maupun pengurus 

pelaksana; 

5) Wajib melampirkan : 

- KTA organisasi/Surat Keterangan Aktif dari Sekolah; 

- SK kepengurusan organisasi. 

b. Beasiswa Berupa: 

1) Bebas DPP (maksimal 6 semester bagi D3, dan 8 Semester bagi S1). 

c. Kewajiban : 

1) Bersedia aktif dalam segala bentuk kegiatan yang ditugaskan oleh YPI 

Mahardika dan atau STIKes Mahardika, baik akademik maupun Non 

Akademik apabila dibutuhkan; 

2) Jika kewajiban pada poin 1) tidak dipenuhi, YPI Mahardika dan atau 

STIKes Mahardika berhak untuk menganulir pemberian beasiswa. 

 

4. Beasiswa Lembaga Keagamaan 

a. Ketentuan : 

1) Memenuhi seluruh persyaratan administrasi Calon Mahasiswa Baru 

tahun berjalan; 

2) Melampirkan Copy Ijazah / Sertifikat Pondok Pesantren di legalisir; 

3) Hafal 10/20/30 Juz Al-Qur’an dan dibuktikan dengan mengikuti tes yang 

ditetapkan oleh YPI Mahardika. 

b. Beasiswa Berupa: 

1) Mendapat keringanan biaya RMB (besaran ditetapkan oleh YPI 

Mahardika); 

2) Bebas biaya kuliah (DPP, UKT, dan UKV) terhitung dari semester 1 

(satu) dengan ketentuan : 

a) Hafal 30 juz       : - selama 6 (enam) semester bagi Jenjang D3; 

                                    -  selama 8 (delapan) semester bagi jenjang 

S1. 

b) Hafal juz 20-29     : - selama 4 (empat) semester bagi Jenjang D3; 

                                    -  selama 6 (enam) semester bagi jenjang S1. 
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c) Hafal juz 10-19   : - selama 2 (dua) semester bagi Jenjang D3; 

                                    -  selama 4 (empat) semester bagi jenjang 

S1. 

c. Kewajiban : 

1) Bersedia aktif dalam segala bentuk kegiatan yang ditugaskan oleh YPI 

Mahardika dan atau STIKes Mahardika, baik akademik maupun Non 

Akademik apabila dibutuhkan; 

2) Jika kewajiban pada poin 1) tidak dipenuhi, YPI Mahardika dan atau 

STIKes Mahardika berhak untuk menganulir pemberian beasiswa. 

 

5. Beasiswa Prestasi Pribadi. 

a. Ketentuan : 

1) Memenuhi seluruh persyaratan administrasi Calon Mahasiswa Baru 

tahun berjalan; 

2) Berlaku bagi perorangan pribadi  atau perorangan dalam kelompok yang 

memiliki prestasi akademik / non Akademik dengan ruang lingkup 

pemenang/juara utama (1,2,dan 3) tingkat provinsi; 

3) Wajib melampirkan : 

- Copy Sertifikat / Piagam / Surat Keputusan / bukti penghargaan 

yang dimaksudkan; 

- Bukti visual kegiatan yang dimaksudkan sebagai bahan 

pertimbangan (tentatif). 

b. Beasiswa Berupa: 

1) Mendapat keringanan biaya RMB (besaran kewenangan YPI 

Mahardika); 

2) Bebas DPP (lama semester ditentukan YPI Mahardika). 

 

c. Kewajiban : 

1) Bersedia aktif dalam segala bentuk kegiatan yang ditugaskan oleh YPI 

Mahardika dan atau STIKes Mahardika, baik akademik maupun Non 

Akademik apabila dibutuhkan; 

2) Jika kewajiban pada poin 1) tidak dipenuhi, YPI Mahardika dan atau 

STIKes Mahardika berhak untuk menganulir pemberian beasiswa. 

 

6. Beasiswa Lain-lain. 

a. Ketentuan : 

1) Memenuhi seluruh persyaratan administrasi Calon Mahasiswa Baru 

tahun berjalan; 

2) Berlaku berdasarkan keputusan YPI Mahardika; 

3) Wajib melampirkan persyaratan tambahan yang ditentukan kemudian. 
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b. Beasiswa Berupa: 

1) Mendapat keringanan biaya RMB (besaran kewenangan YPI 

Mahardika); 

2) Bebas DPP (lama semester ditentukan YPI Mahardika). 

c. Kewajiban : 

1) Bersedia aktif dalam segala bentuk kegiatan yang ditugaskan oleh YPI 

Mahardika dan atau STIKes Mahardika, baik akademik maupun Non 

Akademik apabila dibutuhkan; 

2) Jika kewajiban pada poin 1) tidak dipenuhi, YPI Mahardika dan atau 

STIKes Mahardika berhak untuk menganulir pemberian beasiswa. 

 


