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Untuk  jenjang S1/Diploma IV paling rendah duduk 
pada semester II dan paling tinggi duduk pada 
semester VIII.

3.

Untuk  jenjang Diploma III, paling rendah duduk 
pada semester II dan paling tinggi duduk pada   
semester VI

4.

PERSYARATAN KETENTUAN
Pemohon adalah mahasiswa STIKOM SURABAYA 
yang masih aktif   (tidak BSS atau BST)

Jika saat menerima beasiswa, mahasiswa yang 
bersangkutan mengajukan BSS/BST maka beasiswa 
akan dibatalkan.

Pemohon memiliki prestasi akademik dan non 
akademik.

1.

2.

Beasiswa diberikan setiap semester dengan proses 
pengajuan dilakukan setiap awal semester  (Lihat 
pengumuman).

5.

         semua berkas persyaratan  diserahkan ke AAK 
paling lambat 

Jumat, 10 Oktober 2016
Jam Kerja (07:30 - 16:00)

Portofolio yang menggambarkan aktivitas selama menjadi mahasiswa Institut 
Bisnis & Informatika Stikom Surabaya.

Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) sebagai 
bukti mahasiswa aktif.
Transkrip nilai sebagai bukti prestasi bidang akademik.

Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya (ko-kurikuler dan atau ekstra kurikuler) yang 
diselenggarakan pada tingkat Nasional, Regional, maupun Internasional sebagai bukti 
prestasi bidang non akademik.

Surat keterangan penghasilan orangtua/wali pemohon yang disahkan oleh pihak yang 
berwenang (bagi pegawai negeri/swasta disahkan oleh Bagian Keuangan instansi 
terkait, dan yang bukan pegawai negeri/swasta disahkan oleh Lurah/Kepala Desa).

Fotokopi rekening listrik bulan terakhir dan atau bukti pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dari orang tua/walinya.

Fotokopi Kartu Susunan Keluarga (KSK).

Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain di lingkungan Stikom  
Surabaya  yang diketahui oleh Kepala Bagian Kemahasiswaan.

1.

2.

Rekomendasi dari Ketua Program Studi (Kaprodi).3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. Bukti pendaftaran beasiswa online dari sicyca.stikom.edu

12. Bagi mahasiswa yang lolos seleksi wajib menyusun Proposal Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM) tahun 2016 sesuai dengan informasi dari Bagian Kemahasiswaan.

Bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut harap melengkapi berkas 
sebagai berikut:

Surat permohonan memperoleh beasiswa ditujukan ke Rektor Institut Bisnis & 
Informatika Stikom Surabaya.


