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1. TUJUAN  

Menjamin kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran Beasiswa CIMB Niaga di 

lingkungan FISIP Unand sesuai dengan proses dan tujuan pembelajaran. 

SOP ini bertujuan untuk: 

1. Menjelaskan informasi dan persyaratan pendaftaran Beasiswa CIMB Niaga, 

2. Menjelaskan prosedur pendaftaran Beasiswa CIMB Niaga,  

3. Menjelaskan waktu pendaftaran Beasiswa CIMB Niaga. 

 

2. DEFINISI  

1. Beasiswa CIMB Niaga bertujuan untuk mendukung mimpi para generasi penerus bangsa 

untuk mendapatkan pendidikan yang memadai, khususnya di sektor ekonomi dan 

pendidikan.  

2. Beasiswa CIMB Niaga bertujuan membantu mahasiwa yang berada dalam kondisi 

perekonomian yang sulit dan tidak memadamkan semangat dan mimpi para generasi 

muda untuk melanjutkan studinya. 

3. Program Beasiswa CIMB Niaga hadir untuk mendorong semangat para mahasiswa agar 

terus berprestasi sekalipun dalam masa sulit. Diharapkan dengan adanya program 

Beasiswa CIMB Niaga mampu meningkatkan pendidikan di Indonesia yang 

berkelanjutan serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berkuaitas. 

4. Beasiswa CIMB Niaga ditawarkan untuk mahasiswa S1 semester 5 di seluruh perguruan 

tinggi di Indonesia. 

 

3. RUANG LINGKUP 

1. Tata cara persyaratan pendaftaran Beasiswa CIMB Niaga, 

2. Unit organisasi yang terlibat dalam proses pendaftaran Beasiswa CIMB Niaga. 

 

4. PROSEDUR DETAIL 

A. Pengumuman Informasi Pembukaan Pendaftaran Beasiswa 

o Wakil Rektor Kemahasiswaan Universitas Andalas memberikan pemberitahuan 

secara resmi melalui surat kepada Wakil Dekan III dan melalui website 

https://kemahasiswaan.unand.ac.id. 

o Wakil Pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas 

mengumumkan secara resmi kepada mahasiswa melalui penempelan pada papan 

pengumuman, website Fakultas https://fisip.unand.ac.id/en/ dan media pendukung 

lainnya. 

o Pengumuman berisi tentang pendaftaran beasiswa, jenis beasiswa yang tersedia, 

syarat-syarat yang harus dilengkapi pengajuan dan batas waktu pengajuan. 

 

B. Pendaftaran Beasiswa 



1. Syarat dan Ketentuan Beasiswa CIMB Niaga 2020 

a. Program Beasiswa CIMB Niaga diselenggarakan oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk. 

b. Periode pendaftaran Program Beasiswa CIMB Niaga dibuka periode bulan Juli -  

Agustus 

c. Program ini terbuka untuk mahasiswa Indonesia aktif yang sedang menjalani studi 

di semester 5, tanpa eksklusifitas apapun. 

d. Batasan umur pendaftar Program Beasiswa CIMB Niaga adalah maksimal usia saat 

melakukan registrasi 22 tahun 

e. Peserta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25 (semester 1-4). 

f. Peserta memiliki prestasi akademik dan non-akademik yang dibuktikan dan/atau 

didukung dengan dokumen sertifikat penghargaan. 

g. Peserta mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dibuktikan dan/atau 

didukung dengan dokumen sertifikat keikutsertaan. 

h. Peserta tidak sedang menerima beasiswa lain baik dari Pemerintah, perusahaan 

swasta, perusahaan milik Pemerintah, BUMN, maupun instansi lain yang 

dinyatakan dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh mahasiswa dan 

pihak kemahasiswaan. 

i. Pendaftaran program ini hanya dilakukan secara online melalui 

www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2020 / Website yang disediakan oleh Bank 

CIMB 

j. Peserta wajib mengisi seluruh informasi pendaftaran dengan benar dan valid. 

k. Peserta wajib melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran 

Program Beasiswa CIMB Niaga dengan benar dan valid. 

l. Peserta wajib mengikuti seluruh proses seleksi Program Beasiswa CIMB Niaga 

yang terdiri dari pendaftaran, tes aptitude, learning group discussion, wawancara 

hingga inaugurasi. 

m. Beasiswa yang akan diberikan oleh mahasiswa penerima beasiswa mencakup: 

o Biaya kuliah dan/atau operasional pendidikan selama 4 semester 

o Biaya pengembangan diri atau fasilitas penunjang pendidikan minimal 1x dalam 

1 tahun 

o Biaya penyusunan skripsi atau penelitian 

o Beasiswa ini tidak dapat berpindahtangan oleh pihak penerima beasiswa. 

n. Informasi penerima beasiswa hanya diumumkan pada website resmi 

www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2020 serta pada akun resmi media sosial 

CIMB Niaga dan Kejar Mimpi. 

o. Dengan menerima Syarat dan Ketentuan serta berpartisipasi dalam program ini, 

peserta menyatakan informasi beserta dokumen yang diberikan dapat 

dipertanggungjawabkan. Peserta menanggung semua risiko rusak, hilang, 

terlambat, tidak lengkap, tidak sah, benar atau salah dalam melakukan seluruh 

proses seleksi Program Beasiswa CIMB Niaga. 

p. CIMB Niaga berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang dianggap melanggar 

aturan program atau ketentuan hukum negara Republik Indonesia. 

q. Keputusan CIMB Niaga dengan semua hal yang berkaitan dengan kompetisi ini, 

termasuk beasiswa yang diberikan dan penentuan pemenang bersifat final, 

mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. 

r. Info lebih lanjut silahkan hubungi Phone Banking CIMB Niaga 14041 atau email 

ke: community.relations@cimbniaga.co.id. 

 

5. PENANGGUNG JAWAB 

1. Wakil Dekan III 

http://www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2020


2. Koordinator Pelayanan Administrasi  

3. Wakil Pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

4. Tenaga Administrasi Fakultas 

5. Ketua Jurusan 

6. Pembina Kemahasiswaan Jurusan 

7. Tenaga Administrasi Jurusan 



SOP PELAKSANAAN PENDAFTARAN BEASISWA 

       

NO URAIAN KEGIATAN  

PELAKSANA  BOBOT 

 DEKAN 
WAKIL  

DEKAN  III 

BAGIAN 

AKADEMIK 

JURUSAN / 

TIM 

SELEKSI 

MAHASISWA KELENGKAPAN 
WAKTU 

(MENIT) 
OUTPUT 

1 

Bidang III Kemahasiswaan Universitas mengumumkan 

informasi kepada fakultas melalui Wakil Dekan III   

  

  

  

  

   - 1 Jam 

Surat 

Pemberitahuan 

dan Disposisi 

2 

Wakil Dekan III menginformasikan kepada Wakil 

Pelayanan Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan 

terkait dengan informasi beassiwa yang dapat diikuti oleh 

mahasiswa dengan jadwal dan persyaratan yang 

dikeluarkan oleh pemberi beasiswa 

 

 

 

 

Surat 

Pemberitahuan 

Beasiswa dari 

Universitas 

1 hari 

Mahasiswa yang 

memenuhi syarat 

ikut KKN 

3 

a. Wakil Pelayanan Administrasi Akademik dan 

Kemahasiswaan meneruskan informasi beassiwa yang 

dapat diikuti oleh mahasiswa kepada jurusan  

b. Untuk seterusnya jurusan melakukan seleksi secara 

internal dengan membentuk tim seleksi panitia calon 

permintaan beasiswa  

c. Tim seleksi menetapkan jadwal penerimaan bekas dan 

waktu seleksi kepada mahasiswa 

   

 

 

Surat 

Pemberitahuan 

Beasiswa dari 

Universitas 

2-5 Hari 

Surat 

Pemberitahuan 

dan Disposisi 

4 

Mahasiswa mendaftar dan menyerahkan persyaratan ke 

Jurusan untuk diverifikasi    
  Persyaratan 

Pendaftaran 

Beasiswa 

2-5 Hari Berkas diterima 

5 

Mahasiswa mengikuti seleksi wawancara calon penerima 

beasiswa sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh tim 

seleksi     

 

 

Berkas Calon 

Penerima 

Beasiswa, Form 

Penilaian Seleksi, 

ATK 

1 hari 
Wawancara 

dilaksanakan 

6 

Tim seleksi menyerahkan hasil seleksi yang telah 

diketahui oleh Ketua Jurusan dan untuk selanjutkan 

mengirimkan hasil seleksi ke Wakil Pelayanan 

Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas  

 

  

 

Hasil Rekap 

mahasiswa yang 

telah mendaftar 

dan lulus seleksi 

1 hari 

Hasil Rekap 

mahasiswa yang 

lulus seleksi 

diterima Wakil 

Pelayanan 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 

7 

Wakil Dekan III melalui Wakil Pelayanan Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas mengirimkan 

nama-nama mahasiswa yang terpilih ke Bidang III 

Kemahasiswaan Universitas  (Wakil Rektor III) 
 

 

   

Pengiriman nama-

nama mahasiswa 

yang lulus seleksi 

2 Jam 

Form penilaian 

diterima bagian 

Akademik dan 

Kemahasiswaan 



 


