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PEDOMAN  

PROGRAM BEASISWA TAHFIZD AL-QURAN 

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

 

A. Latar Belakang 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara (UNISNU JEPARA) 

menyelenggarakan pendidikan berpedoman pada visi dan misi, diarahkan   

agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam 

mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Sehingga mampu 

berpartisipasi dalam program pembangunan dan menyelesaikan masalah-

masalah keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. UNISNU 

JEPARA merupakan perguruan tinggi dengan visi menjadi universitas 

Islam unggul dalam melahirkan sumber daya manusia berkualitas yang 

beriman cendekia dalam pengembangan iptek dan seni budaya yang 

berakhlaqul karimah berlandaskan nilai-nilai Ahlusunnah wal jama’ah 

(Aswaja) dengan misi: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk 

menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan moralitas, 

intelektualitas, dan teknologi berlandaskan nilai Aswaja. 2. 

Menyelenggarakan penelitian untuk menemukan, mengembangkan dan 

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk 

pembangunan peradaban dan kemanusiaan berlandaskan nilai-nilai 

Aswaja. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada pemberdayaan 

masyarakat berbasis potensi dan kearifan lokal untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat berlandaskan nilai-nilai Aswaja. 4. 

Mengembangkan kerjasama untuk dapat bersinergi dengan pihak 

perguruan tinggi lain, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah dalam 

menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, 5. 

Menyelenggarakan tata kelola universitas Islam yang amanah dan 

berorientasi mutu berlandaskan nilai-nilai Aswaja. 

Sebagai upaya untuk memujudkan visi, misi dan sumbangsih UNISNU 

JEPARA dalam ikut andil dalam mencerdaskan generasi bangsa dan 

mendukung pemerintah terkait layanan pendidikan. Langkah yang 

dilakukan oleh UNISNU JEPARA memberikan kesempatan studi dan 

beasiswa Tahfidz Al-Quran kepada putra putri bangsa yang telah berhasil 

menghafal Al-Quran sebanyak 30 Juz. Dipilihnya beasiswa Tahfidzul 

Quran sebagai salah satu program beasiswa di UNISNU JEPARA karena 

Al-Qur’an merupakan sumber ajaran Islam di samping hadits, ijma dan 

qiyash. Posisi Al Quran sangat mulia di atas segala sumber apapun. Oleh 

karenanya bagi orang yang mempelajari dan menghafalkannya dijamin 

oleh Allah SWT dengan berbagai keutamaan. Sudah banyak teks-teks 

keagamaan yang mendorong agar umat Islam menghafalkan Al-Qur’an 

dan memuliakannya. 

Program beasiswa Tahfidz Al-Quran diharapkan UNISNU JEPARA mampu 

menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan 
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keilmuan dengan nilai keislaman berlandaskan Ahlusunnah wal jama’ah 

(Aswaja) An-Nahdliyah. Sehingga lulusan INISNU JEPARA mampu 

mengisi berbagai kegiatan di masyarakat dan berpartisipasi aktif dalam 

program pembangunan dan menyelesaikan masalah-masalah 

keagamaan, kebangsaan dan sosial kemasyarakatan. Selain  itu, dengan 

memberikan apresiasi yang tinggi terhadap para putra putri bangsa yang 

telah menghafal Al-Quran 30 Juz, UNISNU JEPARA dapat menerima 

keberkahan sehingga berkembang dengan  baik  karena memiliki 

mahsiswa dan/atau lulusan hafidz quran. Hal ini, juga menjadi UNISNU 

JEPARA mempunyai daya  pembeda paling essensial antara lulusan 

dengan perguruan tinggi pada umumnya. 

B. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud program Beasiswa  Tahfidz Al-Quran UNISNU JEPARA  

adalah:  

a) Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada mahasiswa baru 

UNISNU JEPARA yang telah berhasil menghafal Al-Quran 30 Juz; 

b) Memberikan  motivasi  kepada  mahasiswa untuk senantiasa 

menjaga nilai-nilai ke-Islaman dan meningkatkan kapasitas 

mahasiswa  UNISNU JEPARA dalam Tahfidz Al-Quran; 

c) Meningkatkan mutu dan daya pembeda mahasiswa dan lulusan 

UNISNU JEPARA dilingkungan masyarakat. 

2. Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk:  

a) Menstandarisasi pelaksanaan dan pemberian Program Beasiswa 

Mahasiswa Tahfidz Al-Quran di UNISNU JEPARA;  

b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program 

Beasiswa Mahasiswa Tahfidz Al-Quran di UNISNU JEPARA;  

c) Memberikan pedoman dalam perencanaan, seleksi, pelaksanaan dan 

evaluasi penerima program Beasiswa Tahfidz Al-Quran UNISNU 

JEPARA; 

d) Memberikan pedoman dalam proses penetapan dan pemberian  

Beasiswa  Tahfidz Al-Quran UNISNU JEPARA. 

C. Sasaran Beasiswa Tahfidz Al-Quran 

Sasaran Beasiswa Tahfidz Al-Quran adalah  mahasiswa  baru UNISNU 

JEPARA yang mendaftar melalui jalur Beasiswa Tahfidz Al-Quran dengan 

hafalan Al-Quran 30 juz, pada semua Program Studi dilingkungan 

UNISNU JEPARA  

D. Pemberi Beasiswa Tahfidz Al-Quran 

Sumber dana program Beasiswa Tahfidz Al-Quran diberikan oleh Yayasan 

pendidikan TInggi Nahdlatul Ulama Jepara (YAPTINU JEPARA) selaku badan 

penyelenggara UNISNU JEPARA untuk mahasiswa baru telah menghafal Al-

Qur’an 30 Juz dan telah dinyatakan lulus seleksi internal program Beasiswa  

Tahfidz  Al-Qur’an UNISNU JEPARA. 
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E. Bentuk Beasiswa Tahfidz Al-Quran 

Bentuk bantuan program Beasiswa Tahfidz Al-Quran adalah pembebas biaya 

pendidikan berupa Uang Sumbangan Pembangunan Institusi (SPI) dan Uang 

Kuliah Tunggal (UKT) pada semester I s.d. VIII. Pemberian bantuan program 

Beasiswa Tahfidz Al-Quran UNISNU JEPARA akan diberikan setiap awal 

semester dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terkait 

pemenuhan kewajiban sebagai penerima Beasiswa Tahfidz Al-Quran yang 

dilakukan pada akhir semester berjalan. Mahasiswa yang dinyatakan 

memenuhi semua ketentuan yang berlaku akan ditetapkan sebagai penerima 

beasiswa  Tahfidz Al-Quran dengan Surat Keputusan Rektor. 

F. Persyaratan Pendaftaran Tahfidz Al-Quran 

1. lulusan SMA/MA/SMK/Paket C/sederajat; 

2. Hafidz/Hafidzah Al-Quran 30 juz dan dibuktikan dengan memiliki 

syahadah; 

3. telah mendaftar PMB UNISNU JEPARA pada program sarjana dan memilih 

Jalur beasiswa Tahfidz Al-Quran; 

4. dinyatakan lengkap semua dokumen yang disyaratkan oleh panitia PMB; 

5. belum pernah terdaftar/berstatus sebagai mahasiswa UNISNU JEPARA; 

6. bukan merupakan lulusan dari pesantren yang terindikasi ajaran 

radikalime atau mempunyai afiliasi radikalime. 

G. Jenis dan ketentuan seleksi Penerima Beasiswa Tahfidz Al-Quran 

Pelaksanaan seleksi penerimaan beasiswa tahfidz Al-Quran UNISNU JEPARA 

dibagi menjadi 3 (tiga) tahap/jenis yaitu seleksi administrasi, seleksi 

kompetensi dalam bentuk sema’an Al-Quran dan seleksi wawancara. 

1. Seleksi administrasi (tahap 1) 

Seleksi adminitrasi merupakan pengecekan terkait dengan kelengkapan 

dan keabsahan dokumen yang dimiliki pendaftar program beasiswa 

Tahfidz Al-Quran. Hal ini, untuk menentukan apakah pendaftar sudah 

sesuai dengan persyaratan dan ketuntuan yang berlaku, antara lain :  

a. ijazah SMA/MA/SMK/Paket C/sederajat;  

b. syahadah/ijazah penghafal Al-Quran 30 Juz yang dilegalisasi 

pimpinan pondok pesantren yang menerbitkannya (Ligalisir terbaru); 

c. semua dokumen yang disyaratkan oleh panitia PMB (dinyatakan 

lengkap bagian PMB); 

d. belum pernah berstatus sebagai mahasiswa UNISNU JEPARA; 

e. bukan merupakan lulusan dari pesantren yang terindikasi ajaran 

radikalime atau mempunyai afiliasi radikalime. 

Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi berhak mengikuti 

seleksi berikutnya dan yang ditidak lulus seleksi administrasi gugur serta 

tidak diikutkan dalam seleksi tahap berikutnya. 
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2. Seleksi kompetensi dalam bentuk sema’an Al-Quran (tahap 2) 

Seleksi kompetensi dalam bentuk sema’an ini digunakan untuk 

mengetahui kemampuan pendaftar dalam kualitas hafalan Al-Quran. 

Adapun ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi sebagimana berikut: 

a. Peserta membaca 14 Juz yaitu Juz 9 sampai juz 22; 

b. Seleksi kompetensi dalam bentuk sema’an Al-Quran dilaksanakan di 

Masjid Ar-Robaniyyin Kampus UNISNU JEPARA dan menggunakan 

sound masjid; 

c. Waktu pelaksanaan seleksi kompetensi pada pukul 7.30 WIB sampai 

selesai; 

d. Peserta seleksi kompetensi dalam bentuk sema’an Al-Quran datang 

sesuai jadwal yang telah ditentukan dan jika tidak datang pada waktu 

yang telah dijadwalkan maka dianggap mengundurkan diri dari calon 

penerima bantuan program beasiswa Tahfidz Al-Quran UNISNU 

JEPARA; 

e. Penguji adalah Dosen Tetap UNISNU JEPARA (Hafidz/Hafidzah) yang 

ditunjuk oleh rektor dan dibantu oleh 2 orang penyimak yang dipilih 

dari mahasiswa tahfidz UNISNU JEPARA; 

f. Jika peserta terdapat kesalahan dalam melafalkan hafalannya akan 

diberikan peringatan dengan cara ketokan meja atau yang lain: 

o Jika terjadi salah huruf/kalimat/ayat kemudian peserta bisa 

memperbaiki tanpa ditegur sebelummnya maka tidak dihitung 

kesalahan; 

o Jika terjadi salah huruf/kalimat/ayat kemudian ditegur dan 

peserta bisa memperbaiki maka tidak dihitung kesalahan; 

o Jika terjadi salah huruf/kalimat/ayat kemudian ditegur dan 

peserta tetap tidak bisa memperbaiki maka segera dikasih tahu 

oleh penyimak dan  dihitung satu kesalahan kemudian diberi 

tanda (I). 

g. Kesalahan pada setiap juz maksimal adalah 20 kali, dan jika lebih 

dari itu maka peserta dianggap gagal dalam juz tersebut dan diberi 

nilai 0; 

h. Penilaian dibuat per juz (itu bisa diketahui kualitas hafalan peserta 

pada setiap juz), dengan menggunakan patokan baku nilai berikut: 

Jumlah Kesalahan 

Per Juz 
Nilai  

Jumlah Kesalahan 

Per Juz 
Nilai 

0 100  11 89 

1 99  12 88 

2 98  13 87 

3 97  14 86 

4 96  15 85 

5 95  16 84 

6 94  17 83 

7 93  18 82 
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Jumlah Kesalahan 

Per Juz 
Nilai  

Jumlah Kesalahan 

Per Juz 
Nilai 

8 92  19 81 

9 91  20 80 

10 90  21 – ke atas 0 

 

i. Untuk menentukan jumlah dan nilai rata-rata peserta adalah nilai 

jumlah keseluruhan juz dibagi berapa juz yang di ujikan; 

j. Passing grade nilai rata-rata seleksi kompetensi adalah 80 (delapan 

puluh) dengan nilai rata-rata tertinggi adalah 100 (seratus). Apabila 

nilai dibawah Passing grade maka dianggap gagal atau tidak lulus 

pada seleksi kompetensi. 

 

Pendaftar dinyatakan lulus seleksi kompetensi berhak mengikuti seleksi 

berikutnya dan yang tidak lulus seleksi kompetensi dinyatakan gugur 

serta tidak diikutkan dalam seleksi tahap berikutnya. 

3. Seleksi wawancara (tahap 3) 

Ketentuan seleksi wawancara: 

1. Peserta seleksi wawancara datang sesuai jadwal yang telah 

ditentukan; 

2. Peserta seleksi yang tidak datang pada waktu yang telah ditentukan 

maka dianggap mengundurkan diri dari calon penerima bantuan 

program beasiswa Tahfidz Al-Quran UNISNU JEPARA; 

3. Seleksi wawancara untuk mengetahui:  

a. kesugguhan pendaftar program beasiswa Tahfidz Al-Quran untuk 

mengikuti pembelajaran dan kegiatan di UNISNU JEPARA; 

b. kesedian mengikuti kegiatan sema’an Al-Quran di UNISNU 

JEPARA; 

c. kesedian mengikuti lomba terkait Al-Quran sebagai wakil dari 

UNISNU JEPARA; 

d. mengetahui integritas dan indeologi pendaftar serta memastikan 

peserta bukan lulusan dari pesantren yang terindikasi ajaran 

radikalime atau mempunyai afiliasi radikalime; 

Seleksi wawancara ini merupakan seleksi tahap terakhir dan hasilnya 

akan menjadi salah satu dasar peserta dinyatakan lulus atau tidak. 

H. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Seleksi Beasiswa Tahfidz Al-Quran 

Pendaftar PMB Jalur Tahfidz Al-Quran wajib mengikuti ujian seleksi calon 

penerima beasiswa Tahfidz Al-Quran UNISNU JEPARA dengan waktu 

pelaksanaan seleksi/ujian dibagi menjadi 2 (dua) periode yaitu:  

1. periode pertama : minggu keempat bulan Mei 2022; dan  

2. perioden kedua : minggu Pertama bulan Agustus 2022. 
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Pelaksanaan seleksi akan dilaksanakan di masjid Masjid Ar robaniyyin 

Kampus UNISNU JEPARA dan peserta hadir sesuai jadwal yang ditentukan. 

I. Pengumuman Hasil Seleksi  

Pengumuman hasil seleksi dan daftar penerima program beasiswa Tahfidz Al-

Quran akan diumumkan di web UNISNU JEPARA (unisnu.ac.id). 

J. Kewajiban Penerima Beasiswa Tahfidz Al-Quran 

Mahasiswa yang diterima program beasiswa Tahfidz Al-Quran UNISNU 

JEPARA diberikan kewajiban sebagaimana berikut: 

1. mengikuti pembelajaran di kampus UNISNU JEPARA sesuai dengan 

program studi yang dipilih dengan rajin dan sungguh-sungguh; 

2. menaati semua peraturan yang berlaku di UNISNU JEPARA; 

3. menjaga prestasi akademik dengan mempertahankan Indeks Prestasi 

Semester (IPS) dan Indek Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma 

nol nol); 

4. melaksanakan kegiatan sema’an Al-Quran (sesuai Jadwal) yang diadakan 

pengelola program beasiswa Tahfidz Al-Quran yang ditempatkan di Masjid 

Ar-Robaniyyin Kampus UNISNU JEPARA; 

5. menghadiri dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atau 

ditugaskan universitas, fakultas, program studi, dan pengelola program 

beasiswa Tahfidz Al-Quran. 

K. Sanksi 

1. Penerima bantuan beasiswa Tahfidz Al-Quran UNISNU JEPARA yang 

tidak memenuhi atau menjalankan kewajibannya sebagaimana yang  

terdapat  dalam  pada poin J maka Beasiswa Tahfidz Al-Quran akan 

dihentikan dan untuk biaya pendidikan selanjutnya akan ditanggung 

atau dibayar secara mandiri mahasiswa. 

2. Apabila    pelanggaran    dalam    bentuk    pidana maka  penerima  

program akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundangan 

yang berlaku dan Beasiswa Tahfidz Al-Quran akan dihentikan. 

L. Monitoring dan Evaluasi 

Setiap akhir semester UNISNU JEPARA melalui bagian kemahasiswaan akan 

melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua mahasiswa penerima 

beasiswa, hasil minitoring dan evaluasi tersebut akan digunakan sebagai 

dasar penentuan penerima bantuan beasiswa yang diterima oleh mahasiswa 

di perpanjang atau di hentikan. 

M. Penutup 

UNISNU JEPARA selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan sehingga 

membutuhkan kerja bersama dari semua pihak dan perlu komitmen 

mendalam dari semua unsur baik dari pimpinan hingga pelaksana kegiatan. 
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Implementasi program beasiswa Tahfidz Al-Quran ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu upaya meningkatnya mutu pendidikan yang ada di 

UNISNU JEPARA. Pedoman Beasiswa Tahfidz Al-Qur’an ini diharapkan 

menjadi acuan bagi pengelola dalam melaksanakan program beasiswa 

Tahfidz Al-Quran sedangkan bagi mahasiswa yang menerima menjadi 

pedoman dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penerima 

Beasiswa Tahfidz Al-Qur’an. Akhirnya, Semoga pedoman ini dapat bermanfaat 

bagi berbagai pihak yang terkait dengan program Beasiswa Tahfidz Al-

Qur’an. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-

hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan kami sempurnakan 

kemudian. 
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Lampiran 1 (diisi oleh Verifikator) 

 

FORM PENILAIAN SELEKSI ADMINISSTRASI 

PENERIMAAN PROGRAM BEASISWA TAHFIDZ UNISNU JEPARA 

 

 
Nomor Pendaftar   : …………. 

Nama                      : ……………………………………………………………………... 

Prodi   : ……………………………………………………………………... 

Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………………………………... 

Alamat   : ……………………………………………………………………... 

Hari, tanggal seleksi : …………………, ...…………………………………………... 

 

No Komponen yang Dinilai Kriteria 

1 ijazah SMA/MA/SMK/Paket 

C/sederajat;  

sesuai/tidak sesuai* 

2 syahadah/ijazah penghafal Al-Quran 

30 Juz yang dilegalisasi pimpinan 

pondok pesantren yang 

menerbitkannya (Ligalisir terbaru); 

sesuai/tidak sesuai* 

3 semua dokumen yang disyaratkan 

oleh panitia PMB (dinyatakan lengkap 

bagian PMB) 

lengkap/tidak lengkap* 

4 sudah pernah berstatus sebagai 

mahasiswa UNISNU JEPARA 

ya/tidak * 

5 lulusan dari pesantren yang 

terindikasi ajaran radikalime atau 

mempunyai afiliasi radikalime 

ya/tidak * 

Hasil seleksi : Lulus/tidak Lulus* 

Catatan   : ……………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………. 

 

Tanggal Verifikasi  : ……………………. 

Nama Verifikator  : ……………………. 

 

Tanda tangan  : ……………………. 

 

Keterangan: 

(*) Pilih salah satu 
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Lampiran 2 (diisi oleh penguji) 

 

FORM PENILAIAN SELEKSI KOMPETENSI  

PENERIMAAN BEASISWA TAHFIDZ UNISNU JEPARA 

 

 

Nomor Pendaftar   : …………. 

Nama                      : ……………………………………………………………………... 

Prodi   : ……………………………………………………………………... 

Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………………………………... 

Alamat   : ……………………………………………………………………... 

Hari, tanggal seleksi : …………………, ...…………………………………………... 

Juz              : ……………sampai…………… 

No Juz Jenis Kesalahan Jumlah Nilai Catatan 

1      

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

Jumlah Nilai Total    

Nilai Rerata    

 

Jepara, ………………………………. 

 
 

Penyimak / Pengawas Nama TTD 

1. Penyimak 1 1…………………………… 1…………………………… 

2. Penyimak 2 2…………………………… 2…………………………… 

3. Pengawas/Penguji  3…………………………… 3…………………………… 
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Lampiran 3 

FORM PENILAIAN SELEKSI WAWANCARA 

PENERIMAAN PROGRAM BEASISWA TAHFIDZ UNISNU JEPARA 

 

 
Nomor Pendaftaran PMB : …………. 

Nama                      : ……………………………………………………………………... 

Prodi   : ……………………………………………………………………... 

Tempat, tanggal lahir : ……………………………………………………………………... 

Alamat   : ……………………………………………………………………... 

Hari, tanggal seleksi : …………………, ...…………………………………………... 

 

No Komponen yang Dinilai Kriteria 

1 kesugguhan pendaftar program 

beasiswa Tahfidz Al-Quran untuk 

mengikuti pembelajaran dan kegiatan 

di UNISNU JEPARA; 

……………………………………………… 

2 pendaftar bersedia mengikuti kegiatan 

sema’an Al-Quran di UNISNU 

JEPARA; 

bersedia/ tidak bersedia * 

3 pendaftar bersedia mengikuti lomba 

terkait Al-Quran mewakili UNISNU 

JEPARA 

bersedia/ tidak bersedia * 

4 mengetahui integritas dan indeologi 

pendaftar; 
……………………………………………… 

5 peserta bukan lulusan dari pesantren 

yang terindikasi ajaran radikalime 

atau mempunyai afiliasi radikalime. 

……………………………………………… 

Rekomendasi hasil seleksi : Lulus/tidak Lulus* 

Catatan   : ……………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………. 

 

Tanggal Seleksi  : ……………………. 

Nama Penguji  : ……………………. 

 

Tanda tangan  : ……………………. 

 

Keterangan: 

(*) Pilih salah satu 
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Lampiran 4 (diisi setelah dinyatakan lulus) 

 

PAKTA INTEGRITAS 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   : …………………………………… 

NIM   : …………………………………… 

TTL   : …………………………………… 

Alamat  : …………………………………… 

 

Nama Fakultas : …………………………………… 

Nama Prodi  : …………………………………… 

Alamat PT  : Jl. Taman Siswa No.9 Tahunan Jepara 

 

Dalam rangka melaksanakan program Bantuan Beasiswa Tahfidzul Quran UNISNU 

JEPARA, dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup untuk: 

a. mengikuti pembelajaran di kampus UNISNU JEPARA dengan rajin dan 

sungguh-sungguh. 

b. memperoleh prestasi akademik dengan mempertahankan Indeks Prestasi 

Semester (IPS) dan Indek Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol 

nol); 

c. menghadiri dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atau ditugaskan 

universitas, fakultas, program studi, atau pengelola program beasiswa Tahfidz 

Al-Quran; 

d. melaksanakan kegiatan Sema’an Al-quran di Masjid Ar-Robaniyyin Kampus 

UNISNU JEPARA sesuai jadwal dari pengelola program beasiswa Tahfidz Al-

Quran UNISNU JEPARA. 

e. melakukan kegiatan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNISNU 

JEPARA  

 

Apabila saya melanggar atau tidak menjalankan hal-hal yang telah saya nyatakan 

dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi yang berupa 

peringatan atau pencabutan beasiswa. 

 

 Jepara, ……………. 

Mengetahui, 

Kepala Bagian  

Kemahasiswaan 

 

 

 

Mahasiswa, 

……………………... 

NIY  

………………………………. 

NIM ……………………….. 

 

Meterai  
10000 
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Lampiran 5 (diisi setelah dinyatakan lulus) 

SURAT PERNYATAAN 
MAHASISWA PENERIMA PROGRAM BEASISWA TAHFIDZ AL-QURAN  

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama Lengkap : …………………………….. 

NIM : …………………………….. 

TTL : …………………………….. 

Program Studi : …………………………….. 

Fakultas : …………………………….. 

Jenjang : Sarjana (S-1) 

bahwa saya adalah mahasiswa Penerima Program Beasiswa Tahfidz Al-Quran, 

dengan ini menyatakan bersedia untuk: 

1. menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945; 

2. berperan aktif dan berkontribusi dalam pelaksanaan Tridharma pada 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara; 

3. meningkatkan dan melaporkan prestasi akademik per semester kepada 

Pengelola Program Beasiswa Tahfidz Al-Quran Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama Jepara ; 

4. menjaga prestasi akademik dengan mempertahankan Indeks Prestasi Semester 

(IPS) dan IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol); 

5. menyelesaikan studi dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) semester; 

6. tidak akan pindah program studi, cuti, nonaktif, atau mengundurkan diri 

selama menjadi penerima Program Beasiswa Tahfidz Al-Quran; 

7. menghadiri dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan atau ditugaskan 

universitas, fakultas, program studi, atau Pengelola Program Beasiswa Tahfidz 

Al-Quran; 

8. menjaga nama baik Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara; 

9. menaati kode etik dan peraturan disiplin mahasiswa, serta peraturan dan 

ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Nahdlatul Ulama  

10. melakukan kegiatan promosi Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNISNU 

JEPARA  

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. 

Mengetahui, 

Kepala Bagian  

Kemahasiswaan 

 

 

Jepara, ……………. 

Mahasiswa, 

…………………………... 

NIY …………………. 

………………………………. 

NIM ……………………….. 

 

Meterai  
10000 


