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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan 

rahmat dan nikmat-Nya, sehingga Buku Pedoman Program Beasiswa Santri Berprestasi 

Berprestasi (PBSB) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018 

dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun penyelesaiannya memerlikan curahan 

tenaga dan pikiran, namun hasilnya sangat bermanfaat untuk memantau kemajuan 

monitoring dan evaluasi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). 

Buka Pedoman ini berisi berbagai hal yang berkaitan dengan monitoring dan 

evaluasi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) selama mengikuti 

studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan buku 

pedoman ini diharapkan mahasiswa mengetahui tugas dan tanggungjawabnya 

sebagai mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB). 

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian Buku Pedoman Program Beasiswa Santri Berprestasi 

(PBSB) dimaksud, khususnya kepada Bagian Kemahasiswaan dan Alumni yang sejak 

awal terlibat dalam diskusi penyusunan buku pedoman Program Beasiswa Santri 

Berprestasi (PBSB) Tahun 2018. Akhirnya, kritik dan saran dari semua pihak sangat kami 

harapkan demi perbaikan buku ini. Semoga bermanfaat, Amiin. 

 

Malang, 21 Januari 2018 

Kepala Bagian Kemahasiswaan 

dan Alumni 

 

 

 

Abdul Aziz 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam sejarah pembangunan Indonesia, pesantren memiliki peranan dan fungsi 

yang strategis, baik fungsi secara religious, sosial maupun edukatif. Karena itu 

pesantren memiliki banyak potensi terpendam yang harus dikembangkan tertama 

dalam hal moral, intelektual dan spiritual. Namun demikian potensi ini sering kali 

tidak bisa berkembang secara baik karena pengelolaan yang kurang antisipatif 

terhadap perkembangan jaman.  

Salah satu hal penting dan mengkhawatirkan sekaligus sebagai tantangan utama 

Pondok pesantren justru datang dari lingkungan internal mereka sendiri. Saat ini, 

pesantren sering dihadapkan pada dua pilihan antara mempertahankan identitas 

diri sebagai institusi untuk mencetak kader umat yang mempunyai keahlian dalam 

bidang agama (mutafaqqih fi al-din) dengan tuntutan sosial yang mengharuskan 

lulusannya terlibat dalam dinamika kehidupan masyarakat baik dalam bidang 

ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang seringkali tergerus oleh kapitalisme. 

Tuntutan itu semakin terasa disebabkan Indonesia telah menjadi anggota 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).   

Spirit voluntarisme yang melekat di jantung pesantren mulai digoyang oleh 

kecenderungan utuk menilai segala sesuatunya dengan hal –hal yang berbau 

materialistik.kecenderungan mutakhir harus diakui ,bahwa tindak banyak pesantren 

yang bisa bertahan dengan indtealisme dan jati dirinya untuk mengembangkan 

studi –studi keislaman [Islamic studies] 

Akibat derasnya arus kapitalisme dan godaan politik praktis, pondok pesantren 

kerap merespon realitas sosial politik baik skala lokal maupun nasional ,tidak lagi 

menggunakaln rasiol keagamaan yang fleksibel ,luas dan kaya ,namun acapkali 

tidak sedikit yang dilatarbelakangi oleh vested interest , baik ekonomi maupun 



politik .kondisi ini menjadikan pesantren kehilangan jati diri pencetak ulama yang 

intelek dan intelek yang ulama . 

Realitas inilah yang dikhawatirkan akan menggerus  indentitas pondok pesantren. 

Karenanya, Direktorat pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian 

Agama RI menyelenggarakan program  Beasiswa santri Berprestasi [PBSB] yang 

dimulai pada tahun 2005 .Dari beberapa kampus mitra yang menyelenggarakan 

program ini , UIN Maulana Malik Ibrahim Malang turut berperan aktif memerikan 

kesempatan bagi santri –santri dari pondok pesantren untuk lebih memperkaya 

khasanah keilmuannya ,sehingga santri berprestasi yang telah menyelesaikan studi 

pada perguruan tinggi masing –masing dapat lebih siap untuk diterjungkan 

mengembangkan pondok pesantren melalui program pengabdian pasca 

kelulusan .  

Agar perencanaan , pelaksanaan evaluasi dan monitoring mahasiswa program 

Beasiswa santri Berprestasi [PBSB] pada UIN Maulana Malik Ibrahim  Malang dapat 

berjalan dengan baik efektif dan efesien serta berdampak positif bagi mahasiswa 

PBSB maka dirasa perlu untuk disusun buku pedoman sebagai rujukan dalam 

pelaksanaan evaluasi dan monitoring mahasiswa PBSB . Dengan buku pedoman ini 

diharapkan mahasiswa PBSB mengetahui tentang hak , kewajiban , larangan dan 

sanksi selama mengetehui kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang . 

B. Dasar Hukum  

 

1. Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 Ayat [2] 

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan 

Nasional  

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan Agama 

dan Keagamaan  

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendididkan sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Pengelolaaan dan Penyelenggaraan Pendiddikan  



6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoma Pelaksaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah 

dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementrian Agama 

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Keagamaan Islam 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola 

Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah  

10. Peraturan Menteri Keuangn Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman 

Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara 

11. Program Kerja Direktorat Pendididkan Diniyah dan Pondok Pesantren, 

Direktorat Jendral Pendididkan Islam Kementerian Agama 

12. Pedoman Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang Tahun 2018 

 

C. Tujuan 

 

Menjaring santri yang memiliki kemampuan akademik, kematangan pribadi, 

kemampuan penalaran, dan potensi untuk dapat mengikuti program 

pendidikan tinggi  

 

D. Sasaran 
 

Sasaran peserta Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) adalah : 

1. Santri mukim minimal 3 tahun berturut-turut di Pondok Pesantren 

2. Santri yang bersekolah pada tingkat akhir dan lulus pada tahun pendaftaran 

di Madrasah Aliyah (MA) yang berada dinaungan Pondok Pesantren  

3. Santri lulusan Pesantren Muadalah/Pesantren Salafiyah dengan Ijazah Paket 

C yang diselenggarakan oleh pondok Pesantren  



4. Santri yang hafal (hafidz) minimal 10 juz serta wajib mengupayakan dan 

mempertahankan Hafidz Al-Qur’an 30 Jzuz pada saat menyelesaikan studi di 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

 

E. Pengertian  

 

1. Program Beasiswa Santri Berprestasi disingkat menjadi PBSB adalah sebuah 

program pemberian bantuan pembiayaan yang diperlukan bagi santri 

berprestasi, yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk 

menempuh jenjang pendidikan tinggi yang telah menjalin kerjasama 

dengan Kementrian Agama RI. 

2. Perguruan Tinggi Mitra Kementrian Agama RI dalam PBSB adalah Perguruan 

Tinggi/Instusi yang melakukan penandatangan Naskah Kesepahaman 

dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dalam 

rangka penyelenggaran Program Beasiswa Santri Berprestasi  

3. Pondok Pesantren adalah lembaga pendididkan keagamaan Islam berbasis 

masyarakat baik sebagai satuan pendidikan atau sebagai wadah 

penyelenggara pendidikan, dimana yang disebut Pondok Pesantren wajib 

memiliki (1) Kyai, Ustadz, atau sebutan lain yang sejenis; (2) Santri; (3) Pndok 

atau Asrama; dan (4) Masjid atau Musholla, serta wajib menyelenggarakan 

pengajian kitab kuning dengan kekhasan masing-masing pesantren  

4. Kitab Kuning adalah Kitab klasik berbahasa arab (kutub al turats) yang 

memiliki akar tradisi keilmuan di Pondok Pesantren dan sesuai dengan nilai-

nilai Islam ke Indonesian 

5. Pendidikan Diniyah Formal adalah pendidikan keagamaan Islam yang 

diselenggarakan di Pondok Pesantren secara terstruktur dan berjenjang yang 

terdidi atas pendidikan dasar (Pendidikan Diniyah Dasar) dan menengah 

(Pendidikan Diniyah Menengah Pertama dan Pendidikan Diniyah Menegah 

Atas), termasuk didalamnya Pesantren yang telah mendapatkan 

penyertaan (muadalah) sebelum keluarnya PMA No.3 Tahun 2012 

6. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk 

satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang 

menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada 



jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari hasil belajar yang 

diakui sama atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar 

yang diakui sama atau setara SMA atau 

7. Pendidikan Kesetaraan Paket C pada Pondok Pesantren adalah pendidikan 

nonformal setara MA yang diselenggarakan oleh Pondodk Pesantren  

8. Community of santri scholar ministry of religious affair  disingkat menjadi (CSS-

MoRA) adalah wadah komunitas dan aktualisasi diri antara santri peserta 

PBSB Kementerian Agama dalam upaya pengembangan intektualitas, 

profesionalitas dan sosial kemasyarakatan sesuai dengan Tri Dharma 

Perguruan Tingggi dan nilai-nilai kepesantrenan  

9. Lembaga pengembangan dan pembedayaan Alumni program Beasiswa  

santri Berprestasi (LP2A PBSB) adalash lembaga yang dibentuk oleh alumi 

PBSB yang bertujuan sebagai sarana silaturahmi antar alumi sekaligus ajang 

tukar-pikiran dalam mengembangkan potensi alumi PBSB dalam 

memberikan sumbangsihnya kepada pengembangan pondok pesantren 

dan masyarakat  

10. Program Pengabdian Alumni Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) 

adalah kegiatan yang diwajibkan kepada alumni PBSB yang telah selesai 

melaksanakan studi pada Perguruan Tinggi mitra Kementerian Agama RI 

dalam PBSB, guna mengamalkan dan mempraktekkan ilmu, ketrampilan dan 

pengalaman serta menumbuhkan sikap mental dalam usaha ikut 

mengembangkan Pondok Pesangtren dan masyarakat  

 

 

 

 

 

 



BAB II 

MEKANISME PENGAJUAN DAN PENDAFTARAN PBSB 

 

A. Pengajuan 

 

Bagi santri yang ingin mengikuti seleksi calon peserta PBSB dilakukan di kantor 

Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang ditunjuk sebagai pelaksana seleksi, 

dengan ketentuan: 

1. Pondok Pesantren yang ingin mengajukan santrinya untuk mengikuti seleksi 

wajib terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat, 

dibuktikan dengan telah memiliki NSPP (Nomor Statistik Pondok Pesantren) 

dan telah terdata di http://emispendis.kemenag.go.id/ dengan data yang 

telah diisi lengkap; 

2. Santri yang bersekolah pada tingkat akhir dan lulus pada tahun pendaftaran 

di MA yang berada di naungan Pondok Pesantren, atau santri lulusan 

Pesantren Muadalah/Pesantren Salafiyah dengan ijazah paket C yang 

diselenggarakan oleh Pondok Pesantren, dan yang hafal (hafidz) minimal 10 

Juz pada saat mendaftar serta wajib Hafidz Al-Qur’an 30 Juz pada saat 

menyelesaikan studi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

3. Santri yang mukim minimal 3 tahun berturut-turut, atau berusia maksimal 20 

tahun untuk santri tingkat akhir pada MA dan 23 tahun untuk santri lulusan 

Pesantren Muadalah/Pesantren Salafiyah dengan ijazah paket C yang 

diselenggarakan oleh Pondok Pesantren  

4. Memiliki prestasi akademik yang baik dan akhlak yang terpuji  

5. Sangat diutamakan yang berasal dari keluarga tidak mampu 

6. Santri yang diajukan melakukan registrasi secara online melalui 

http://ditpdpontren.kemenag.go.id/ 

7. Pimpinan Pondok Pesantren membuat 1 (satu) Surat Pengajuan Mengikuti 

Seleksi Calon Peserta PBSB, yang didalamnya memuat seluruh santri yang 

diajukan dan disusun berdasarkan urutan prioritas (sangat diutamakan yang 

berasal dari keluarga tidak mampu) 

http://emispendis.kemenag.go.id/
http://ditpdpontren.kemenag.go.id/


8. Pondok Pesantren meminta surat keterangan dari kantor Kementerian 

Agama Kabupaten/Kota yang menyatakan bahwa Pondok Pesantren 

tersebut telah terdaftar dan memiliki NSPP, serta telah terdata di 

http://emispendis.kemenag.go.id/ dengan data yang telah diisi lengkap 

9. Pesantren membawa langsung Dokumen Pengajuan Pesantren berikut 

berkas Pengajuan Santri atau melalui pos/jasa pengiriman tercatat ke Kanwil 

Kementerian Agama Setempat 

10. Kanwil Kemenag Provinsi mendata Pesantren Pengaju untuk seleksi calon 

Peserta PBSB dengan format yang ditelah ditentukan oleh Kementerian 

Agama RI 
 

B. Pendaftaran 

 

Bagi peserta seleksi yang dinyatakan lulus seleksi melakukan konfirmasi dan 

verifikasi data, dengan ketentuan: 

1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi 

Bagi yang dinyatakan lulus seleksi melakukan konfirmasi dan verifikasi data di 

kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan mekanisme yang 

ditentukan dalam pedoman pelaksanaan seleksi calon PBSB  

2. Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

Bagi yang dinyatakan lulus seleksi melakukan konfirmasu dan verifikasi data 

dikampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan mekanisme: 

a. Dokumen yang diserahkan ke bagian Pengelolaan: 

- Pengumuman Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren 

Kementerian Agama RI tentang Kelulusan Calon Peserta Program 

Beasiswa Santri Berprestasi 

- Surat Pernyataan Komitmen Pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

- Formulir Biodata PBSB 

- Surat izin belajar dari pondok pesantren  

- Surat izin dari Orang tua/Wali 

- Surat tugas dari Kepala Bidang Pekapontren/TOS Kanwil Kementerian 

Agama provinsi masing-masing 

- Salinan KTP dan Kartu keluarga 

http://emispendis.kemenag.go.id/


- Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm (dengan latar belakang 

merah) 

b. Dokumen yang diserahkan ke bagian verifikasi Akademik Universitas: 

- Pengumuman Kelulusan calon mahasiswa di Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang jalur Santri Berprestasi Kemanag 

- Salinan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dari sekolah yang dilegalisir 

- Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 cm (dengan latar belakang 

merah) 

- Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepala Sekolah/Madrasah yang 

bersangkutan  

- Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah  

- Surat Keterangan Tidak Buta Warna dari Dokter untuk mahasiswa yang 

memilih Program studi pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dan 

Fakultas Eksakta 

- Kartu Peserta Ujian PBSB 

- Salinan KTP dan Kartu Keluarga 

- Mengisi dan menyerahkan Surat Pernyataan bermaterai yang telah 

ditandatangani oleh Orang tua/Wali, meliputi: 

 Kesediaan tinggal di ma’had Sunan Ampel al-‘Ali selama satu 

tahun pertama (semester I dan II) 

 Kesediaan mentaati peraturan yang berlaku di UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang . 

 Kesediaan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pengelola 

Program Beasiswa Santri Berprestasi UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

c.  Alamat Kantor Pengelolaan PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

   Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 

Gedung Jenderal Besar H. Ir. Muhammad Soeharto (SC. Lt.1) Jalan 

Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp/Fax : 0341-569901 | Website : 

http://pbsb.kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/ Email: 

kemahasiswaan@uin-malang.ac.id  

http://pbsb.kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/
mailto:kemahasiswaan@uin-malang.ac.id


BAB III 

PENGELOLAAN MAHASISWA PBSB 

 

A. Hak  

Setiap mahasiswa PBSB pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berhak untuk: 

1. Mendapatkan pembekalan/matrikulasi/peningkatan kualitas peserta PBSB 

sebelum mengikuti perkuliahan; 

2. Memperoleh pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pengarahan dari 

pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan keislaman; 

3. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, dan 

kemahasiswaan; 

4. Memperoleh pelayanan yang layak dalam pengembangan penalaran, 

minat dan bakat, keagamaan serta kesejahteraan;  

5. Memanfaatkan sarana dan prasana UIN Maulana malik Ibrahim Malang 

dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

6. Memperoleh dana living cost sesuai dengan yang diberikan oleh 

Kementerian Agama RI; 

7. Mengikuti ketentuan seperti mahasiswa reguler lainnya sebagaimana dalam 

Pedoman Pembinaan Kemahasiswaan.  

 

B. Kewajiban  

Setiap mahasiswa PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Berkewajiban:  

1. Memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

di Universitas; 

2. Menjunjung tinggi nama baik almamater dan mengamalkan ajaran Agama 

Islam serta berakhlak karimah; 

3. Menjaga kewajiban dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang telah 

ditetapkan oleh Universitas;  

4. Bersikap sopan terhadap seluruh sivitas akademika (Pimpinan, dosen, 

mahasiswa dan karyawan); 



5. Memelihara sarana dan prasarana; 

6. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan Universitas; 

7. Berdomisili di ma’had atau Pesantren yang ditunjuk oleh pengelola selama 

studi; 

8. Menyerahkan Buku Rekening Beasiswa ke pengelola selama studi; 

9. Menyerahkan dana pembekalan, pendidikan dan penelitian kepada 

Pengelola; 

10. Membuat laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Beasiswa; 

11. Memiliki Indeks Prestasi (IP) setiap semester minimal 2.80 untuk Fakultas 

Eksakta dan Indeks Prestasi (IP) setiap semester minimal 3.00 untuk Fakultas 

Ilmu-Ilmu Sosial; 

12. Memenuhi target Tahfizh al-Qur’an sebagaimana diatur dalam BAB IV poin 

A. Pembinaan Tahfizh al-Qur’an;  

13. Mengabdi di Pesantren asal sesuai dengan ketentuan dari Kementerian 

Agama. 

14. Bersedia tanpa syarat untuk dikeluarkan dari kepesertaan Program Beasiswa 

Santri Berprestasi dan mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan 

Kementerian Agama, jika ternyata dikemudian hari terdapat penyimpangan 

dari data yang telah diberikan, dan/atau ternyata melanggar pernyataan 

yang telah diberikan, dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta PBSB 

sebelum selesai masa studi tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggung-

jawabkan. 

 

C. Larangan  

Setiap mahasiswa PBSB UIN Maulana Malik ibrahim Malang dilarangan : 

1. Berdomisili di luar pesantren yang tidak direkomendasikan oleh pengelola; 

2. Menjabat pengurus organisasi kemahasiswaan atau sejenisnya, termasuk 

CSSMoRA jika tidak memenuhi target  akademik dan Tahfizh al-Qur’an sesuai 

ketentuan; 

3. Tidak melakukan pembayaran UKT pada waktu yang telah ditentukan; 

4. Nomor rekening tidak boleh pasif dan closed; 

5. Tidak membuat laporan pertanggunjawaban penggunaan  Beasiswa; 



6. Tidak mencapai target Tahfizh al-Qur’an dalam jangka waktu 2 semester;  

7. Memiliki indeks prestasi (IP) kurang dari 3.00 untuk Fakultas Eksakta dan Indeks 

prestasi (IP) kurang dari 2.80 dari untuk Fakulitas Ilmu –Ilmu Sosial selama 2 

semester berturut-turut;  

8. menikah selama menempuh studi; 

9. Menggunakan dana beasiswa untuk keperluan selain biaya pendidikan; 

10. Tidak mencapai target Tahfizh al–Qur’an dalam jangka waktu 3 semester;  

11. Melanggar ketentuan yang tertuang dalam Kode Etik Mahasiswa UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang.  

 

D. Sanksi  

1. Sanksi ringan adalah sanksi yang berupa teguran atau panggilan secara 

tertulis dari pengelola PBSB  

- Sanksi ringan diberikan kepada mahasiswa  PBSB yang melanggar 

larangan poin 1,2,3, dan 4.  

2. Sanksi sedang adalah sanksi yang berupa pemanggilan orangtua /wali 

mahasiswa oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama dan 

atau Bagian Kemahasiswaan dan Alumni 

- Sanksi sedang diberikan kepada mahasiswa PBSB yang melanggar 

larangan poin 5, 6, dan 7. 

3. Sanksi berat adalah sanksi yang berupa pemutusan beasiswa , tetapi tetap 

di izinkan melanjutkan studi dengan biaya sendiri  

- Sanksi berat diberikan kepada mahasiswa PBSB yang melanggar 

larangan poin 8, 9 dan 10.  

4. Sanksi pelanggaran terhadap kode Etik kemahasiswaan sebagaimana 

dalam larangan poin 11 diberlakukan sesuai pedoman kemahasiswaan.  

E. Mekanisme Pemberian Sanksi 

1. Apabila mahasiswa telah mendapatkan teguran berupa sanksi ringan satu 

kali dan selanjutnya melakukan pengulangan kesalahanv maka yang 

bersangkutan akan mendapatkan sanksi sedang; 



2. Apabila mahasiswa telah mendapatkan sanksi sedang satu kali dan 

selanjutnya melakukan pengulangan kesalahan maka akan mendapatkan 

sanksi berat; 

 

F. Tata Kelola Penyaluran Beasiswa  

Tata  kelola penyaluran Beasiswa mahasiswa PBSB UIN Maulana Malik ibrahim 

Malang sebagai berikut:  

1. Kementerian Agama menanggung beasiswa setiap tahun akademik sampai 

yang bersangkutan menyelesaikan studi dan atau maksimal 8 (delapan) 

semester;  

2. Pengajuan calon penerima beasiswa dalam bentuk soft copy dan hard 

copy dengan mengumpulkan berkas pengajuan beasiswa (Surat 

Keterangan Aktif Studi, Surat Keterangan Aktif Rekening, dan Kartu Hasil 

Studi);  

3. Seleksi dilakukan setelah berkas pengajuan diterima pihak kementerian 

Agama;  

4. Penetapan penerima besiswa PBSB melalui surat keputusan (SK) Direktur 

Pendidikan Dinayah dan Pondok Pesantren dan Surat Keputusan (SK) Rektor 

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;  

5. Pencairan beasiswa melalui rekening masing –masing mahasiswa;  

6. Komponen pembiayaan beasiswa PBSB terdiri atas  

a. Biaya pendidikan  

Pembiayaan terhadap biaya pendidikan untuk masing – masing pilihan 

studi ,sesuai dengan aturan Biaya Uang kuliah Tunggal (UKT), serta aturan 

lain yang berlaku pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; 

b. Biaya Pendidikan Profesi  

Biaya pendidikan profesi diberikan untuk pilihan studi yang memerlukan 

pendidikan profesi berdasarkan rekomendasi dari masing-masing 

perguruan tinggi, dengan besaran yang disesuaikan dengan aturan 

Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan/atau Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta 

aturan lain yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi;  

 



c. Biaya Peningkatan Kualitas dan pembekalan 

Pembiayaan terhadap proses peningkatan kualitas melalui penyertaan 

kemampuan atau orientasi peserta PBSB pada awal program. Bentuk 

kegiatan disesuaikan dengan kondisi kemampuan peserta merujuk pada 

standar mutu pada masing-masing perguruan tinggi. Besaran biaya 

tergantung dari bentuk kegiatan pada masing-masing perguruan tinggi; 

d. Biaya Hidup  

Biaya hidup diberikan kepada masing-masing peserta untuk meringankan 

beban keperluan hidup sehari-hari, termasuk untuk memenuhi keperluan 

kegiatan studi, pengembangan diri peserta PBSB, kegiatan 

pengembangan organisasi, serta pengabdian kepada masyarakat; 

e. Biaya selain pada komponen sebagaimana pada nomor 6 diatas 

menjadi tanggung jawab orang tua/wali/pesantren/masing-masing 

peserta PBSB; 

f. Untuk kasus tertentu (musibah, bencana alam, gangguan kesehatan 

yang mengakibatkan terhalangnya proses belajar mengajar di perguruan 

tinggi bagi peserta PBSB), berdasarkan rekomendasi dari perguruan tinggi 

dan bukti-bukti otentik, waktu studi maksimal sebagaimana pada nomor 

1 (satu) dapat ditambah dengan mempertimbangkan kemampuan 

anggaran dan kebijakan Kementerian Agama.  

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV  

PEMBINAAN DAN MONITORING MAHASISWA PBSB 

 

A. Pembinaan dan Monitoring Tahfizh al-Qur’an  

 

1. Mahasisiwa PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang wajib mempunyai 

hafalan al-Qur’an maksimal 10 Juz pada saat mendaftar dan wajib 

menyelesaikan hafalan 30 juz selama studi, dihadapan Mushohhih PBSB yang 

disahkan oleh Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang; 

2. Setoran Tahfizh al-Qur’an wajib dilakukan mahasiswa PBSB kepada pembina 

tahfizh dengan memenuhi pertemuan sebanyak 20 kali dalam 1 bulan; 

3. Mahasiswa PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak memenuhi 

target Setoran Tahfizh al-Qur’an, maka wajib mengikuti pembinaan 

tambahan pada masa liburan semester. 

4. Mahasiswa PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim yang sudah menyelesaikan 

Tahfizh al-Qur’an 30 Juz, akan dievaluasi oleh pembina tahfizh masing-

masing sesuai dengan ketentuan; 

5. Hasil evaluasi pembina tahfizh, akan dikeluarkan surat rekomendasi untuk 

mendapatkan syahadah Tahfizh al-Qur’an 30 juz yang di sahkan Wakil Rektor 

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama; 

6. Syahadah Tahfizh al-Qur’an 30 Juz merupakan syarat bagi mahasiswa PBSB 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk pengambilan IJAZAH 

dan Transkip Nilai di Kantor Bagian Akademik Universitas dan Kementerian 

Agama RI;  

 

B. Pembinaan dan Monitoring Akademik  

 

Sebagai bahan evaluasi dan amanah Kementerian Agama, pembinaan dan 

monitoring Mahasiswa PBSB di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan 

melakukan monitoring dan evaluasi akademik setiap semester kepada Ketua 

Jurusan/Dosen Wali yang sudah ditentukan oleh Jurusan masing-masing. 

 

 



BAB V  

A L U M N I   

PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI 

 

 Alumni PBSB adalah mahasiswa PBSB pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

yang telah menyelesaikan studi dan pengabdian ke Kementerian Agama dan 

Pengelola PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam bentuk laporan tertulis 

sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pelaporan peserta pengabdian PBSB : 

A. Pelaporan oleh Peserta Pengabdian 

Peserta pengabdian wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan program dalam 

dua bentuk laporan (Laporan dibuat rangkap 2 (dua) dan diserahkan kepada 

Kementerian Agama dan Pengelola PBSB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

sebagai berikut: 

 

1. Laporan Berkala 

Laporan berkala dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang berisikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Deskripsi singkat Pondok Pesantren tempat pelaksanaan pengabdian 

dan program pengabdian yang sedang dijalankan 

b. Program kerja selama 6 (enam) bulan  

c. Pelaksanaan program kerja pengabdian  

d. Permasalahan dan solusi yang diambil 

e. Rencana tindak lanjut 6 bulan kedepan  

 

2. Laporan Terakhir  

Laporan akhir dibuat setelah masa pengabdian 3 (tiga) tahun berakhir yang 

berisikan hal - hal sebagai berikut : 

a. Deskripsi lengkap Pondok Pesantren tempat pelaksanaan pengabdian  

b. Faktor penduduk dan penghambat yang dihadapi selama masa 

pengabdian berlangsung 

c. Upaya penanggulangan permasalahan yang dihadapi  



d. Dampak pelaksanaan pengabdian alumni PBSB, berupa perbandingan 

kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian alumni PBSB 

e. Rekomendasi rencana tindak lanjut di masa depan  

Baik laporan berkala maupun laporan akhir wajib diketahui oleh 

pimpinan Pondok Pesantren tempat pengabdian  

 

B. Pelaporan Pengelola Program  

Secara berkala di setiap akhir tahun anggaran, pengelola program melaporkan 

hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kagiatan pengabdian alumni PBSB 

kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, sebagai 

bagian dari Laporan Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

PENUTUP 

 

 

 Buku panduan ini diharapkan menjadi acuan, rujukan dan petunjuk bagi semua 

pihak yang berkepentingan dalam merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi 

(PBSB) pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Hal-hal yang belum diatur dalam 

buku panduan ini akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala ikhtiar untuk mengembangkan 

dan memberdayakan santri-santri Pondok Pesantren yang belajar di Perguruan Tinggi. 

Sehingga keharan SDM baru dari berbagai disiplin ilmu tersebut dapat memperkuat 

eksistensi pesantren dan membawa kemajuan bagi Bangsa dan Negara di masa yang 

akan datang.  

 

   

  

  

    

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............, .....................2018 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

........................................... 



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PENGGUNAAN BANTUAN BEASISWA SANTRI BERPRESTASI 

TAHUN ANGGARAN ............ 

 

Yang bertandatangan dibawah ini : 

Nama     : ......................................................... 

NIM     : ......................................................... 

Fakultas    : ......................................................... 

Jurusan    : ......................................................... 

Perguruan Tinggi   : ......................................................... 

Tempat /Tanggal lahir   : ......................................................... 

Alamat     : ......................................................... 

Jenis Bantuan    : Bantuan Beasiswa Santri Berprestasi 

Jumlah Bantuan   : ......................................................... 

 

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa bantuan beasiswa santri berprestasi tahun anggaran 

........... untuk : 

1. Biaya ............................................ :   Rp. ................................. 

2. Biaya ............................................  :   Rp. ................................. 

3. Biaya ............................................  :   Rp. ................................. 

4. Biaya ............................................  :   Rp. ................................. 

5. Biaya ............................................  :   Rp. ................................. 

 

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami buat  dengan sebenarnya dan jika ternyata ada 

penyimpangan dalam penggunaan bantuan ini, maka saya bersedia menanggung akibatnya sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

 

 

Malang,  .................................... 

Yang Menyatakan 

 

 

 

.................................................. 



STRUKTRUR PENGELOLA  
PROGRAM BEASISWA SANTRI BERPRESTASI 
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 

 

 

 


