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UNIT KERJA TERKAIT
1. Lembaga Kemahasiswaan (LK)
2. Direktorat Keuangan (Ditkeu)
3. Fakultas/Sekolah dan Lembaga Terkait

II.

TUJUAN
Tujuan dari SOP ini adalah untuk mengatur mekanisme penyelenggaraan
kegiatan Pendaftaran Beasiswa Online supaya dapat memberi kemudahan
kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan pembayaran biaya pendidikan
maupun biaya hidup dengan cara mendaftar beasiswa secara online pada
website Beasiswa LK ITB sesuai dengan waktu dan persyaratan yang telah
ditetapkan.

III.

REFERENSI
1. SK Rektor ITB No. 275B/SK/K01/OT/2010

IV.

PENGERTIAN & BATASAN
A. PENGERTIAN
1. Pendaftaran beasiswa online adalah suatu proses permohonan
pendaftaran beasiswa yang dilakukan oleh mahasiswa secara online
melalui website Beasiswa LK ITB yang dibuka setiap bulan Juni dan
Desember.
2. Beasiswa adalah bantuan finansial maupun non finansial yang diberikan
kepada mahasiswa berupa: Pembayaran Biaya Penyelenggaraan
Pendidikan per Semester, Biaya Hidup, Bantuan Buku, Bantuan Tugas
Akhir maupun Pembebasan dengan besaran tergantung dana yang
diberikan oleh mitra/donatur beasiswa.
B. BATASAN
1. Proses pendaftaran beasiswa online dilakukan setiap bulan Juni dan
Desember (satu bulan sebelum awal perkuliahan dimulai)
2. Pengumuman pendaftaran beasiswa online dilaksanakan 1 (satu) bulan
sebelum pendaftaran dibuka melalui pemasangan spanduk di beberapa
titik strategis di lingkungan kampus ITB dan melalui sosial media (website
dan facebook)
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PROSEDUR
1. Lembaga Kemahasiswaan ITB mengeluarkan pengumuman tentang waktu
pembukaan pendaftaran beasiswa online melalui pemasangan spanduk di
beberapa titik strategis di lingkungan Kampus ITB dan melalui sosial media
(website, facebook).
2. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online dengan cara entry data
pribadi dan data ekonomi pada tanggal yang telah ditetapkan serta memilih
beasiswa yang ditawarkan/dibuka pada periode tersebut.
3. Mahasiswa menyiapkan berkas persyaratan yang diminta sesuai beasiswa
yang dipilihnya, diantaranya meminta persetujuan dari fakultas/sekolah serta
dosen wali/ketua program studi/dekan/WDA sebagai salah satu persyaratan
umum yang harus dipenuhi berupa pemberian transkrip akademik dan
rekomendasi dosen wali/ketua program studi/dekan/WDA
4. Lembaga Kemahasiswaan ITB menyeleksi dan mengumumkan calon
penerima beasiswa sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan masingmasing beasiswa untuk mengumpulkan berkas
5. Mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai calon penerima beasiswa
menyerahkan berkas persyaratan ke Loket Beasiswa Lembaga
Kemahasiswaan ITB untuk kemudian direkap dan diserahkan ke
mitra/donatur beasiswa untuk diseleksi dan ditetapkan sebagai penerima
beasiswa yang bersangkutan
6. Pengumuman
penerima
beasiswa
disampaikan
melalui
Papan
Pengumuman, website dan akun facebook beasiswa Lembaga
Kemahasiswaan ITB.

VI.

INDIKATOR KEBERHASILAN
1. Mahasiswa mendapatkan penjelasan dan kemudahan dalam proses
pendaftaran beasiswa online
2. Berkurangnya jumlah mahasiswa yang melakukan pendaftaran beasiswa
online, yang melewati batas waktu yang telah ditentukan
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No

PROSEDUR

1

Lembaga Kemahasiswaan ITB mengeluarkan
pengumuman
tentang
waktu
pembukaan
pendaftaran beasiswa online dan melalui media
sosial (website, facebook).

2.

3.

4.

5.

Mahasiswa melakukan pendaftaran secara online
dengan cara entry data pribadi dan data ekonomi
pada tanggal yang telah ditetapkan serta memilih
beasiswa yang ditawarkan/dibuka pada periode
tersebut.
Mahasiswa menyiapkan berkas persyaratan yang
diminta
sesuai
beasiswa yang
dipilihnya,
diantaranya
meminta
persetujuan
dari
fakultas/sekolah serta dosen wali/ketua program
studi/dekan/WDA sebagai salah satu persyaratan
umum yang harus dipenuhi berupa pemberian
transkrip akademik dan rekomendasi dosen
wali/ketua program studi/dekan/WDA
Lembaga Kemahasiswaan ITB menyalurkan dan
mengumumkan calon penerima beasiswa sesuai
dengan kriteria yang telah ditetapkan masingmasing beasiswa untuk mengumpulkan berkas

LK

FAK/SEK/LEMBAGA
TERKAIT

MAHASISWAORT
U/WALI

1

2

3

4

5

Pengumuman penerima beasiswa disampaikan
melalui Papan Pengumuman, website dan akun
facebook beasiswa Lembaga Kemahasiswaan ITB.
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