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1. Beasiswa PPA (Peningkatan Prestasi akademik) dan BBM dari kopertis  

Bagi mahasiswa yang kurang mampu dan mempunyai IPK minimal 2,50 untuk BBM 

sedangkan untuk PPA IPK minimal 3,00 

Penetapan 

1) Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) 

a.Mahasiswa sebagai penerima beasiswa ditetapkan berdasarkan persyaratan yang telah 

ditetapkan dalam pedoman ini. 

b.Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi 

dapat menentukan mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan urutan prioritas sebagai 

berikut: 

1) Mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi. 

    Mahasiswa yang mempunyai SKS paling banyak (jumlah semester paling sedikit) 

2) Mahasiswa yang memiliki prestasi di kegiatan ko/ekstra kurikuler (olahraga, teknologi, 

seni/budaya tingkat internasional /dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional). 

3) Mahasiswa yang (orang tuanya) paling tidak mampu. 

 

2) Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM) 

a.Mahasiswa sebagai penerima beasiswa ditetapkan berdasarkan persyaratan yang telah 

ditetapkan dalam pedoman ini. 

b.Apabila calon penerima melebihi kuota yang telah ditetapkan, maka perguruan tinggi 

dapat menentukan mahasiswa penerima beasiswa sesuai dengan urutan prioritas sebagai 

berikut: 

1) Mahasiswa yang (orang tuanya) paling tidak mampu. 

2) Mahasiswa yang memiliki prestasi di kegiatan ko/ekstra kurikuler (olahraga, teknologi, 

seni/budaya tingkat internasional /dunia, Regional/Asia/Asean dan Nasional). 

3) Mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi. 

4) Mahasiswa yang mempunyai SKS paling banyak (jumlah semester paling sedikit) 
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2. Beasiswa IKA Alumni Universitas Merdeka 

1) Mahasiswa Aktif (baik reguler maupun transfer) 

2) Fotocopy kartu tanda mahasiswa (KTM) yang masih berlaku. 

3) Melampirkan piagam, sertifikat atau bukti penghargaan lain yang dimiliki selama aktif 

sebagai mahasiswa. 

4) Surat Keterangan tidak mampu dari institusi terkait (untuk mahasiswa kurang mampu). 

5) Transkip akademik/IPK minimal 3.25 (bagi mahasiswa yang mengajukan beasiswa 

berprestasi). 

6) Surat keterangan sehat dari dokter. 

7) Surat keterangan catatan kepolisian. 

8) Surat keterangan masih aktif kuliah dari institusi. 

9) Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lainnya. 

10) Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm 2 lembar, 1 lembar ditempelkan pada formulir beasiswa 

11) Beasiswa mahasiswa berprestasi sebesar Rp. 100.000,/bulan, sedangkan mahsiswa 

Tidak Mampu Rp. 75.000, - /bulan 

 

3. Beasiswa Institusi 

Beasiswa yang dapat diterima oleh mahasiswa antara lain beasiswa mahasiswa berprestasi 

dan mahasiswa kurang mampu dengan persyaratan sebagai berikut: 

1) Mahasiswa Aktif (baik reguler maupun transfer) 

2) Fotocopy kartu tanda mahasiswa (KTM) yang masih berlaku. 

3) Melampirkan piagam, sertifikat atau bukti penghargaan lain yang dimiliki selama aktif 

sebagai mahasiswa. 

4) Surat Keterangan tidak mampu dari institusi terkait (untuk mahasiswa kurang mampu). 

5) Transkip akademik/IPK minimal 3.25 (bagi mahasiswa yang mengajukan beasiswa 

berprestasi). 

6) Surat keterangan sehat dari dokter. 

7) Surat keterangan catatan kepolisian. 

8) Surat keterangan masih aktif kuliah dari institusi. 

9) Surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa lainnya. 
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10) Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm 2 lembar, 1 lembar ditempelkan pada formulir beasiswa 

11) Beasiswa mahasiswa berprestasi sebesar Rp. 100.000,/bulan, sedangkan mahsiswa 

Tidak Mampu Rp. 75.000, - /bulan 

 

4. Beasiswa Pemda Kabupaten Yapen Papua  

1) Mahasiswa Aktif (baik reguler maupun transfer) 

2) Kehadiran kuliah (absensi) 75% 

3) Aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh Fakultas maupun Universitas 

4) Wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan akademik (UTS, UAS, UHAP, PRAKLIN) 

5) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang ada di Fakultas maupun 

Universitas (BEM, Paduan Suara, Futsal, Menwa, Kegiatan Kerohanian, dll). 

 

5. Beasiswa Pemda Kabupaten Sarmi Papua 

1) Mahasiswa Aktif (baik reguler maupun transfer) 

2) Kehadiran kuliah (absensi) 75% 

3) Aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh Fakultas maupun Universitas 

4) Wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan akademik (UTS, UAS, UHAP, PRAKLIN) 

5) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang ada di Fakultas maupun 

Universitas (BEM, Paduan Suara, Futsal, Menwa, Kegiatan Kerohanian, dll). 

 

6. Beasiswa Pemda Kabupaten Mambramo Papua 

1) Mahasiswa Aktif (baik reguler maupun transfer) 

2) Kehadiran kuliah (absensi) 75% 

3) Aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh Fakultas maupun Universitas 

4) Wajib mengikuti semua rangkaian kegiatan akademik (UTS, UAS, UHAP, PRAKLIN) 

5) Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan ekstrakulikuler yang ada di Fakultas maupun 

Universitas (BEM, Paduan Suara, Futsal, Menwa, Kegiatan Kerohanian, dll). 
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