UNISNU ZAKAT UNDER-GRADUATE SCHOLARSHIP (UZUS)
UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA
PEDOMAN PROGRAM
A. Gambaran Umum
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara adalah salah satu universitas Islam
terbaik dan mapan di Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, UNISNU memiliki lebih dari
8000 mahasiswa yang tersebar di 5 (lima) fakultas pada 18 (delapan belas) program
sarjana dan 1 (satu) program pascasarjana. UNISNU berkomitmen untuk memperluas
cakupan pendidikannya sampai ke tingkat Internasional. Hal ini diawali dengan
pemberian beasiswa S1 kepada beberapa mahasiswa dari luar negeri pada tahun 2018.
Dan untuk melanjutkan misi khususnya dalam keterlibatan Internasional, UNISNU
kembali melakukan terobosan dan menciptakan peluang dengan menginisiasi
pemberian beasiswa pendidikan bagi calon mahasiswa internasional untuk mengambil
gelar Sarjana-1 di UNISNU Jepara.
Pada tahun ajaran 2020/2021, UZUS UNISNU Jepara membuka pendaftaran beasiswa
bagi calon mahasiswa Internasional yang akan ditempatkan di beberapa program studi
yang disediakan. Program studi yang ditawarkan telah terakreditasi oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan nilai B atau sangat baik. Dengan adanya
program UZUS ini diharapkan mampu memfasilitasi program pendidikan yang
berkualitas bagi para calon mahasiswa, sekaligus memberikan pengalaman budaya di
Kota Jepara yang merupakan kota asal pahlawan pendidikan perempuan Indonesia, Ibu
RA Kartini. Diharapkan juga para penerima UZUS dapat berkontribusi untuk
meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan negara asalnya, dan pada akhirnya
dapat berkontribusi untuk mewujudkan Islam sebagai rahmatalill'alamin yang peduli
terhadap perkembangan pendidikan tinggi di dunia.
B. Deskripsi Singkat Program UZUS
Program UZUS merupakan salah satu program pendidikan unit Zakat UNISNU, yaitu
lembaga penghimpun dan penyaluran zakat yang bersumber dari dosen dan karyawan
sivitas akademika UNISNU.
Pengelolaan zakat ini berpedoman pada Badan Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten
Jepara sehingga keberadaan badan ini sebagai Unit Penghimpun Zakat (UPZ) telah
disahkan dengan SK Baznas Kabupaten Jepara Nomor 45.1 / 001 Tahun 2020.
Setelah sukses mengelola dana di bidang pendidikan dalam negeri yang dinamakan
Beasiswa UPZ UNISNU Jepara, kini pengelolaan dana Zakat UNISNU siap disalurkan
ke lingkup yang lebih luas dengan memberikan beasiswa pendidikan sarjana
internasional di UNISNU Jepara, yang kini dinamakan Program Beasiswa UZUS.
Beasiswa pendidikan sarjana internasional ini diberikan dalam bentuk biaya pendaftaran,
biaya kuliah, biaya skripsi, biaya praktikum, asuransi kesehatan dan subsidi tiket
pesawat pulang pergi.
1. Program Studi Akuntansi
Jurusan Akuntansi merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNISNU Jepara. Tujuan dari program ini adalah

melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada kesiapan lulusan untuk
dapat berperan sebagai tenaga profesional di bidang akuntansi yang dilandasi oleh
kepercayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan stakeholders serta
peningkatan kualitas hidup berbasis Nilai-nilai keIndonesiaan. Lulusan Program Studi
Akuntansi adalah Sarjana Akuntansi (S.Ak).
2. Program Studi Ekonomi Islam
Jurusan Ekonomi Islam merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNISNU Jepara. Prodi ini menitikberatkan pada mencetak
ekonom Islam yang handal, cakap, dan berakhlak mulia yang mengikuti etika, nilai,
tradisi, dan akhlak Islam serta mengikuti tradisi keilmuan pondok pesantren yaitu
yang menganut Ahlusunnah Wal Jamaah (sunni) An-nahdliyah. Luaran Program
Studi Ekonomi Islam adalah Peneliti Ekonomi Islam dan Pengusaha Islam. Gelar
sarjana Program Studi Ekonomi Islam adalah Sarjana Ekonomi (S.E).
3. Program Studi Teknik Sipil
Jurusan Teknik Sipil merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas Sains
dan Teknologi (FST) UNISNU Jepara. Program studi ini menyiapkan lulusan yang
handal, kompeten, beretika dan berkepribadian ahlusunnah waljamaah serta
profesional di bidang struktur, hidrolika, dan transportasi. Gelar sarjana dari Program
Studi Teknik Sipil adalah Bachelor of Engineering (S.T). Untuk akses lebih lanjut
dapat mengunjungi link berikut https://sipil.unisnu.ac.id/
4. Program Studi Teknik Elektro
Jurusan Teknik Elektro merupakan salah satu program studi yang ada di Fakultas
Sains dan Teknologi (FST) UNISNU Jepara. Program studi ini mengemban misi
untuk menghasilkan sarjana yang mahir di bidang elektronika dan mempersiapkan
lulusan yang handal dan berkompeten di bidang ilmu kelistrikan. Gelar sarjana
Program Studi Teknik Elektro adalah Sarjana Teknik (S.T). Untuk akses lebih lanjut
dapat mengunjungi link berikut https://elektro.unisnu.ac.id/
5. Departemen Perbankan Islam
Jurusan Perbankan Syariah merupakan salah satu program studi yang ada di
Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) UNISNU Jepara. Program studi ini memiliki misi
untuk meluluskan para praktisi handal yang memahami dan mengapresiasi pesanpesan ajaran Islam di bidang perbankan. Program Studi Perbankan Syariah memiliki
visi menjadi pusat pengembangan keilmuan dan keahlian dalam menghasilkan
sumber daya manusia perbankan syariah yang profesional dan unggul di bidang
teknologi keuangan syariah yang berlandaskan Ahlusunnah wal jama'ah an
nahdliyah Islam. Lulusan Program Studi Perbankan Syariah adalah Sarjana Ekonomi
(S.E).
Beasiswa UZUS diberikan selama maksimal 8 semester. Beasiswa ini akan dievaluasi
setiap tahun dan dapat dihentikan jika penerima beasiswa tidak menunjukkan prestasi
akademik yang baik.

C. Cakupan dan Durasi Beasiswa
Penerima UZUS akan menerima:
1) Tiket Pesawat Pulang Pergi Bersubsidi Bandara Internasional Ahmad Yani
Semarang dengan nilai maksimal Rp3.000.000,00.
2) Biaya pendaftaran.
3) Biaya pendidikan maksimal 8 semester.
4) Biaya praktikum selama 8 semester.
5) Biaya ujian skripsi.
6) BPJS Kesehatan Kelas II (II) selama 8 semester.
7) Pendampingan dalam memproses perpanjangan izin tinggal / visa imigrasi.
Sedangkan biaya Visa pelajar ditanggung oleh mahasiswa mandiri.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia:
No

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Satuan

Tarif (Rp)

USD ($)
(Rp 14.080)

1

Izin Tinggal Kunjungan (ITK)
Visit Stay Permit

2

Izin Tinggal Kunjungan 60 hari
Perpanjangan ITK 30 hari
Perpanjangan ITK 60 hari
Izin Tinggal Terbatas (ITAS)

Per Orang
Per Orang
Per Orang

Rp 500.000,Rp 500.000,Rp 750.000,-

$36
$36
$53

Per Orang
Per Orang
Per Orang
Per Orang

Rp 750.000,Rp 1.600.000,Rp 2.500.000,Rp 3.750.000,-

$53
$114
$178
$266

Per Orang
Per Orang
Per Orang

Rp 1.600.000,Rp 2.500.000,Rp 3.750.000,-

$114
$178
$266

Per Orang

Rp 1.000.000,-

$71

Limited Stay Permit

3

Saat kedatangan 6 (enam) bulan
Masa berlaku 6 (enam) bulan
Masa berlaku 1 (satu) tahun
Masa berlaku 2 (dua) tahun
Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas (ITAS)
Masa berlaku 6 (enam) bulan
Masa berlaku 1 (satu) tahun
Masa berlaku 2 (dua) tahun
Biaya Beban
Overstay tidak lebih dari 60 hari

Biasanya mahasiswa yang sudah memiliki Visa Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dan sudah
tiba di Indonesia akan memperpanjang Visa ITK sebanyak dua kali, kemudian izin
tinggal tersebut dilanjutkan dengan Visa Izin Tinggal Terbatas (ITAS) selama 1 tahun
atau 2 tahun.
Untuk lebih detail informasi biaya
https://www.imigration.go.id/info/tarif-pnbp

Visa

dapat

dilihat

di

link

berikut:

8) Beasiswa akan dihentikan jika mahasiswa telah menyelesaikan studinya, tidak
memenuhi nilai minimal per semester, dan melebihi batas masa studi.

D. Persyaratan
a. Bukan pemegang paspor Indonesia.
b. Telah menyelesaikan sekolah menengah
c. Di bawah 20 tahun pada saat pendaftaran.
d. Seorang Muslim Sunni.
e. Menguasai Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, atau memiliki keinginan yang
kuat untuk belajar Bahasa Indonesia. Mampu berbahasa Indonesia lebih
diutamakan.
f. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan Bahasa Indonesia, peraturan
universitas, norma dan nilai di masyarakat;
g. Memiliki prestasi akademik maupun non akademik
h. Memiliki perilaku yang baik.
E. Dokumen Pendaftaran
a) Scan paspor yang masih berlaku, diharuskan tidak kurang dari 1 tahun masa
berlaku.
b) Foto berwarna ukuran paspor (formal)
c) Transkrip nilai dan ijazah terakhir; (telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
atau Indonesia).
d) Scan akta kelahiran (telah diterjemahkan dalam bahasa inggris atau bahasa
indonesia).
e) Scan Kartu Tanda Penduduk / Kartu Warga (KTP) asli (jika ada)
f) Scan Kartu Keluarga (KK) (telah diterjemahkan dalam bahasa inggris atau
bahasa indonesia).
g) Menguasai Bahasa Inggris atau Bahasa Indonesia, atau memiliki keinginan yang
kuat untuk belajar Bahasa Indonesia. Termasuk sertifikat kemahiran Bahasa Inggris
(TOEFL / IELTS). Memiliki sertifikat kemahiran bahasa Indonesia akan menjadi nilai
plus bagi pelamar.
h) Surat rekomendasi dari sekolah menengah atas (dalam bahasa Inggris atau
bahasa Indonesia).
i) Surat motivasi (dalam bahasa Inggris atau Indonesia)
F. Cara Mendaftar
1. Calon mahasiswa mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran melalui link
https://s.id/UZUSProgram. Melalui tautan ini, calon mahasiswa dapat sekaligus
mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran seperti pada
poin E di atas. Ukuran maksimal dokumen yang diunggah adalah 1 MB.
2. Setelah mengumpulkan dokumen pendaftaran melalui link pendaftaran diatas,
Manajemen UZUS akan melakukan verifikasi dokumen dan akan dilakukan seleksi
pertama (tahap 1).
3. Setelah dilakukan seleksi dokumen, calon mahasiswa yang lolos seleksi tahap 1
akan dihubungi untuk mengikuti seleksi kedua. Ini adalah wawancara melalui Skype /
Zoom / WhatsApp.
4. Pengumuman beasiswa akan dilakukan melalui email. Mahasiswa yang lolos seluruh
seleksi akan menerima Surat Penerimaan dari UNISNU pada waktu yang sama.

5. Manajemen UZUS akan menghubungi mahasiswa yang telah lolos keseluruhan
seleksi untuk segera mengajukan Visa Pelajar. Mahasiswa akan datang ke Indonesia
dengan Visa Izin Tinggal Kunjungan (ITK) yang telah diajukan oleh mahasiswa
sebelum keberangkatan, selanjutnya visa ITK tersebut akan diperpanjang saat
pelajar telah tiba di Indonesia dengan pendampingan dari Manajemen UZUS. Biaya
visa akan ditanggung sendiri oleh siswa. Beasiswa ini tidak termasuk biaya Vitas.
6. UNISNU akan menjemput seluruh mahasiswa di Bandara Semarang (SRG) sesuai
dengan jadwal kedatangan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Manajemen
UZUS.
7. Jadwal Beasiswa UZUS:
No

Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1

Pembukaan
Pendaftaran

1 Maret - 30 April 2021

Link Pendaftaran:
https://s.id/UZUSProgram
Max size 1 MB.

2

Seleksi Dokumen

1 April - 30 April 2021

Seleksi tahap 1

3

Seleksi wawancara

1 – 7 Mei 2021

Seleksi tahap II

4

Pengumuman hasil
seleksi

14 Mei 2021

Melalui email mahasiswa

5

Pembuatan Visa

14 Mei – 31 Juni 2021

6

Waktu kedatangan

Juli 2021

Oleh mahasiswa ke kedutaan
Indonesia
Penjemputam di Bandara
Ahmad Yani Semarang

7

BIPA (Pelatihan
Bahasa Indonesia)

Juli- Agustus 2021

Di UNISNU Jepara

G. Tanggung Jawab Penerima UZUS
a) Mematuhi hukum dan peraturan Indonesia, peraturan universitas, dan peraturan
terikat lainnya;
b) Membangun hubungan yang baik dengan pengelola beasiswa UZUS serta
menghormati norma dan nilai yang ada di masyarakat;
c) Terlibat aktif dalam bimbingan akademik berkala yang dijadwalkan oleh UZUS dan
kegiatan akademik terkait lainnya dalam rangkaian program untuk mendukung upaya
mahasiswa UZUS agar berhasil menyelesaikan studinya;
d) Tepat waktu dan fokus untuk lulus semua mata kuliah yang ditawarkan dalam
program untuk meningkatkan hasil akademik. Manajemen UZUS akan melakukan
penilaian berkala pada setiap kinerja akademik mahasiswa penerima UZUS untuk
mengevaluasi kelayakan mereka untuk melanjutkan program;
e) Bersedia mengikuti kegiatan akademik dan non akademik yang diselenggarakan
oleh UNISNU Jepara.

H. Kembali ke Negara Asal
Manajemen UZUS akan memberikan tiket pesawat kelas ekonomi bagi mahasiswa yang
akan kembali ke negara asalnya dengan syarat “pulang setelah program selesai”
atau telah wisuda. Mahasiswa UZUS harus kembali ke negara asalnya selambatlambatnya 30 hari setelah menyelesaikan program mereka / setelah lulus. Tiket Kembali
akan dipesan oleh Manajemen UZUS. Setelah memesan tiket, pelajar harus
mengajukan Exit Permit Only (EPO), oleh karena itu pelajar harus menyerahkan
paspornya ke Office of International Affairs minimal 2 minggu sebelum pulang. Siswa
yang ingin pulang tanpa EPO tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan tiket pulang
beasiswa ini.
I.

Kebijakan Pengunduran Diri
Membatalkan semua kursus atau menarik diri dari program Beasiswa UZUS, mahasiswa
diharuskan membayar kembali bantuan keuangan yang telah mereka terima, termasuk
biaya yang dikeluarkan oleh UZUS. Jika seorang mahasiswa sedang
mempertimbangkan untuk menarik diri dari program Beasiswa UZUS, mahasiswa
tersebut harus menghubungi Manajemen UZUS di Kantor Urusan Internasional UNISNU
untuk mengetahui implikasi bantuan keuangan khusus untuk situasi tersebut.

J. Aturan dan batasan lainnya
a) Mahasiswa UZUS dilarang melakukan tindak pidana berat;
b) Mahasiswa UZUS harus mematuhi Hukum dan Peraturan Indonesia;
c) Mahasiswa UZUS dilarang bekerja atau berbisnis saat melaksanakan program. Jika
ditemukan pelanggaran ini akan berimplikasi pada pembatalan beasiswa.
d) Mahasiswa UZUS harus mematuhi peraturan dan regulasi universitas;
e) Mahasiswa UZUS dilarang mengendarai sepeda motor / mobil selama berada di
Indonesia tanpa surat izin mengemudi resmi. Cedera apa pun yang disebabkan oleh
mengemudi sembarangan atau kecelakaan tidak akan ditanggung oleh beasiswa
UZUS.
f) Setelah diterima oleh satu program studi / fakultas, dilarang pindah ke program studi
/ fakultas lain.
K. Tinggal di Jepara
Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara terletak di Jalan Taman Siswa No.
09 Desa Tahunan, Kabupaten Jepara 59427, Jawa Tengah, Indonesia. Kabupaten
Jepara terletak di pesisir utara pulau Jawa, timur laut Semarang, tidak jauh dari Gunung
Muria. Jepara dikenal sebagai Kota Seni Jawa dan tempat lahir Raden Ajeng Kartini,
pelopor hak dan pendidikan perempuan di Indonesia. Jepara berpenduduk sekitar 1,2
juta, dengan hampir 97% penduduknya beragama Islam.
Menjadi bagian dari sebuah kota di Jawa Tengah, Jepara tidak hanya populer sebagai
kota orang-orang yang ramah, namun sejalan dengan slogannya, "Jepara Mempesona",
Jepara juga merupakan kota yang menawan dan nyaman karena menawarkan beberapa
daya tarik lokal seperti kesenian, budaya Islami, lokasi wisata, dan produk industri
furniture, yang terus dilestarikan dan ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Dan
yang paling menarik adalah Jepara merupakan kota yang menawarkan suasana

akademik yang kondusif dan biaya hidup yang terjangkau, sehingga sangat cocok untuk
para pelajar. Tarif akomodasi rata-rata adalah Rp 500.000 ($36) per bulan untuk satu
orang kamar standar. Sedangkan harga satu kali makan sekitar Rp 15.000 ($1.1) di
warung makan sederhana. Biaya hidup di Jepara akan lebih hemat jika mahasiswa bisa
memasak sendiri di rumah / kost. Pada akhirnya, biaya hidup akan sangat bergantung
pada gaya hidup seseorang.
L. Kontak Informasi
Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami di:
Email
: oia@unisnu.ac.id
HP / WhatsApp :
+62 89 648487 681 (Nihayatu Sa’adah, S.Pd)
+62 812-1710-2630 (Muhammad Sahalluddin)
Website
: Oia.unisnu.ac.id
Alamat
:
Jl. Taman Siswa Pekeng Tahunan, Jepara 59427
Jawa tengah, Indonesia

PEMBERITAHUAN COVID-19:
Terkait pandemi yang masih belum usai, manajemen UZUS dapat memberlakukan
kebijakan khusus terkait pencegahan penularan Covid-19, yang mungkin belum
disebutkan dalam pengumuman ini.

