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TENTANG  

PENDAFTARAN BEASISWA PENINGKATAN PRESTASI DAN AKADEMIK  

SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023  

 

 

Dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan prestasi mahasiswa, UIN Sayyid Ali 
Rahmatullah Tulungagung memberikan beasiswa Peningkatan Prestasi dan Akademik kepada 
mahasiswa program Sarjana (S-1) melalui 3 jalur, yaitu prestasi akademik, prestasi non akademik 
dan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023, 
dengan ketentuan sebagai berikut:  
 
A. Jalur Prestasi Akademik  

1. Persyaratan  
a. Mahasiswa aktif studi semester III – VII (semester ganjil 2022/2023) dan belum ujian 

skripsi; 
b. Indeks Prestasi semester genap 2021/2022 minimal 3,51 dengan memperoleh minimal 

16 sks; 
c. Nilai mata kuliah pada KHS semester genap 2021/2022 minimal B; 
d. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun (termasuk keringanan UKT 0); 
e. Tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik. 

 
2. Pendaftaran dan Pemberkasan  

a. Melakukan pendaftaran pada smartcampus: https://smartcampus.uinsatu.ac.id  
b. Mengunggah berkas sebagai berikut:  

1) Scan surat permohonan, yang telah ditandatangani dan berstempel; 
2) Scan KHS semester genap 2021/2022 yang ditandatangani dan berstempel; 
3) Scan sertifikat PBAK; 
4) Scan sertifikat lulus Madrasah Diniyah; 
5) Scan surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun; 
6) Scan surat pernyataan tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik. 

 
B. Jalur Prestasi Non Akademik 

1. Persyaratan  
a. Mahasiswa aktif studi semester I – XIII dan belum ujian skripsi; 
b. Mempunyai prestasi di bidang seni, sains, karya ilmiah, olah raga, atau prestasi lainnya 

berskala provinsi, nasional, internasional dengan peringkat 1, 2 atau 3; 
c. Prestasi diperoleh selama menjadi mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah 

Tulungagung pada bulan Juli s/d Oktober 2022 (khusus mahasiswa semester 1, 
prestasi diperoleh tanggal 1 September s/d 31 Oktober 2022); 

d. Tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik.  
 

2. Pendaftaran dan Pemberkasan  
a. Melakukan pendaftaran pada smartcampus: https://smartcampus.uinsatu.ac.id  
b. Mengunggah berkas sebagai berikut:  

1) Scan surat permohonan, yang telah ditandatangani dan berstempel; 
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2) Scan sertifikat atau keterangan juara (prestasi); 
3) Scan sertifikat PBAK; 
4) Scan sertifikat lulus Madrasah Diniyah (bagi semester 1 menggunakan surat 

keterangan sedang menempuh Madrasah Diniyah dari Ma’had Al Jamiah); 
5) Scan surat pernyataan tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik. 

 
C. Jalur Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) 

1. Persyaratan  
a. Mahasiswa aktif studi semester III – XIII dan belum ujian skripsi; 
b. Indeks Prestasi semester genap 2021/2022 minimal 3,25, dengan IPK minimal 3,00; 
c. Telah menempuh matakuliah minimal 40 sks; 
d. Sedang menjadi Pengurus ormawa/ existing (periode tahun 2022); 
e. Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun (termasuk keringanan UKT 0); 
f. Tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik.   

 
2. Pendaftaran dan Pemberkasan  

a. Melakukan pendaftaran pada smartcampus: https://smartcampus.uinsatu.ac.id  
b. Mengunggah berkas sebagai berikut:  

1) Scan surat permohonan, yang telah ditanda tangani dan berstempel 
2) Scan sertifikat PBAK 
3) Scan sertifikat lulus Madrasah Diniyah  
4) Scan transkip sementara (diterbitkan pada semester ganjil 2022/2023) 
5) Scan SK Kepengurusan Ormawa tahun 2022  
6) Scan dokumen pendukung atau surat keterangan prestasi keorganisasian/ kegiatan 

ilmiah; 
7) Scan surat pernyataan tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak manapun 
8) Scan surat pernyataan tidak pernah/sedang mendapatkan sanksi akademik. 

 
D. Ketentuan lain  

1. Pendaftaran melalui aplikasi smartcampus terakhir tanggal 14 November 2022. 
2. Setiap mahasiswa hanya diperkenankan melakukan pendaftaran pada satu jalur beasiswa. 
3. Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan melalui website resmi UIN SATU 

Tulungagung 
 

Demikian pengumuman ini untuk diperhatikan. 

 

 

Tulungagung,   4  November 2022  

 

a.n. Rektor 

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, 

Alumni, dan Kerjasama 

 

       ^ 

 

Abad Badruzaman 

 
Tembusan: 

Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 
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