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PT. Mahaghora adalah salah satu Holding Company di Indonesia dengan
7 (tujuh) Strategic Business Unit (SBU), yaitu : 

About 
PT. MAHAGHORA

Organization and Management
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Beasiswa Mahaghora adalah sebuah organisasi di bawah naungan PT Mahaghora yang
memberikan kesempatan kepada putra – putri Indonesia untuk melanjutkan pendidikan pada
jenjang Universitas. Disamping itu, Beasiswa Mahaghora merupakan salah satu bentuk
Corporate Social Responsibility dari PT Mahaghora untuk mendukung pendidikan di Indonesia.

Tidak hanya memberikan bantuan pendidikan, Beasiswa Mahaghora juga memberikan
pembekalan berupa bimbingan soft skill dan hard skill bagi para penerima Beasiswa Mahaghora
agar mampu beradaptasi dalam dunia kerja nantinya, seperti kegiatan training tahunan,
gathering, serta pemberian project yang berbeda setiap tahunnya.

Seluruh penerima Beasiswa Mahaghora juga tidak memiliki ikatan dinas, dimana penerima
Beasiswa Mahaghora setelah lulus dapat bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Namun tidak
menutup kemungkinan jika penerima Beasiswa Mahaghora memiliki potensi yang sesuai dengan
kriteria perusahaan, maka penerima Beasiswa Mahaghora dapat direkomendasikan sebagai
karyawan. 

Beasiswa Mahaghora didirikan oleh CEO PT Mahaghora yaitu Bapak Robert Gunawan dengan
harapan agar seluruh penerima Beasiswa Mahaghora mampu menjadi lulusan yang
berkompeten dan mampu beradaptasi dengan dunia kerja. Oleh sebab itu, selain bantuan
pendidikan, Beasiswa Mahaghora juga memberikan berbagai aktivitas guna meningkatkan
softskills dan hardskills bagi para penerima Beasiswa Mahaghora.

BEASISWA MAHAGHORA

Business Development - Project
minuman "KAKAWA"

Beasiswa Mahaghora gathering
Penanggungan

Beasiswa Mahaghora Coaching
Sharring Session

Besiswa Mahaghora Recruitment 

Besiswa Mahaghora
Weekly Meeting  

Business Development - Project
"Event Organizer"



3

Putra-putri Indonesia yang mempunyai keterbatasan finansial dan ingin
melanjutkan kuliah S1/D4.
Telah melaksanakan vaksinasi  tahap 3. Jika belum memenuhi syarat minimal
umur bisa menggunakan surat vaksin 2/ surat keterangan dokter.
Diperuntukan bagi siswa-siswi SMA/SMK/MA/MK sederajat kelas XII tahun
ajaran 2022/ 2023 dan lulusan SMA/SMK/MA/MK sederajat tahun 2021, 2022,
dan 2023
Mempunyai visi yang jelas dan motivasi yang kuat untuk mencapai cita-
citanya.
Tidak sedang menerima beasiswa lain dan/atau mengikuti seleksi beasiswa
lain, tidak terdaftar dalam Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta wajib
menandatangani surat keterangan diatas materai Rp 10.000.
Universitas yang dapat dipilih adalah universitas yang berlokasi di Surabaya
baik negeri maupun swasta sesuai minat jurusan.
Penerima beasiswa wajib mengikuti pembekalan berupa kegiatan organisasi
dan kegiatan pengembangan diri.
Diutamakan yang mempunyai pengalaman dalam berorganisasi.
Diutamakan memiliki prestasi/kejuaraan dalam bidang akademik maupun non-
akademik selama SMA dan dibuktikan dengan sertifikat.
Penerima beasiswa tidak terikat dengan ikatan dinas.
Biaya yang ditanggung merupakan biaya kuliah selama maksimal 8 semester.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon
pendaftar Beasiswa Mahaghora, antara lain :

SYARAT DAN KETENTUAN
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Beasiswa Mahaghora meliputi :
     - Biaya pendaftaran kuliah
     - Biaya kuliah maksimal 8 (delapan) semester

Biaya yang tidak termasuk dalam Beasiswa Mahaghora, yaitu :
     - Akomodasi
     - Keperluan kuliah lainnya

Pengembangan Diri :
     - Kegiatan berorganisasi di Beasiswa Mahaghora
     - Entrepreneurship
     - Self-development
     - Sharing and Coaching session

Kesempatan karir :
- Lulusan Beasiswa Mahaghora berkesempatan untuk berkarir di
PT Mahaghora jika memang profil dan kompetensi yang
dibutuhkan sesuai. Akan tetapi lulusan Beasiswa Mahaghora juga
dapat berkarir di perusahaan yang selama ini di impikan.
- Lulusan beasiswa mahaghora memiliki kesempatan berkarir
sebebas-bebasnya. Perusahaan tidak mengikat setelah beswan
lulus. 

AWARDEE'S REWARDS
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Kunjungi website resmi pendaftaran di
www.beasiswamahaghora.com
Buat akun menggunakan email aktif 
Persiapkan berkas yang ditentukan
Lengkapi data diri dan isi formulir pendaftaran
Periksa kembali kelengkapan formulir
Submit berkas sebelum deadline yang
ditentukan. Berkas yang telah dikumpulkan
tidak bisa diedit ulang

Mekanisme Pendaftaran Beasiswa Mahaghora
Tahap 1 : 

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Apabila mengalami kendala dalam pendaftaran
silakan menghubungi helpdesk resmi Beasiswa
Mahaghora di  0857-0528-1999 (Keisha)

Panduan Pendaftaran
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ALUR SELEKSI
BEASISWA MAHAGHORA 12.0

Tahap 1

Tahap 2

Tahap 3

Tahap 4
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Apabila ingin mendaftar Universitas
di luar Surabaya apakah bisa?

F.A.Q

Beasiswa Mahaghora diperuntukkan
untuk siswa-siswi yang hendak kuliah di
Surabaya baik Negeri maupun Swasta

Jika sudah membuat akun di website
Beasiswa Mahaghora namun tidak
mendapat email verifikasi register
bagaimana?

Tidak perlu menunggu email verifikasi
kembali kamu sudah dapat log in dan
mengisi formulir

Frequently Asked Questions
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Bagaimana  jika sudah selesai register
namun tidak bisa log in?

Pastikan email dan password yang
kamu masukan sudah benar

Psikotest bersifat optional boleh
dilampirkan dan tidak, untuk hasil test
psikotest harus dari institusi resmi ya

Apakah psikotest wajib dilakukan,
dan apa boleh test melaui situs
psikotes di internet?

F.A.Q
Frequently Asked Questions
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Bagaimana  jika sudah mengikuti KIP
dan beasiswa lain, apakah bisa
mendaftar Beasiswa Mahaghora?

Tidak bisa, karena salah satu
persyaratan Beasiswa Mahaghora
tidak terdaftar dalam beasiswa lain

Tidak perlu khawatir, slip gaji orang tua
jika tidak ada bisa diganti dengan surat
keterangan dari RT atau RW setempat

Bagaimana jika orang tua tidak
bekerja dan tidak memiliki slip gaji?

F.A.Q
Frequently Asked Questions
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Jika belum lulus bagaimana raport
yang dilampirkan?

F.A.Q

Apakah vaksin covid-19 wajib untuk
mendaftar Beasiswa Mahaghora? jika
belum 18 bagaimana?

Frequently Asked Questions

Bisa melampirkan raport sampai
semester 4 saja ya

Vaksin covid-19 wajib dilakukan untuk syarat
pendaftaran, namun jika masih berusia
dibawah 18 tahun vaksin bersifat tidak wajib
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Apa perbedaan prestasi sesuai
bidang dan tidak sesuai bidang?

F.A.Q
Frequently Asked Questions

yang dimaksud dengan sesuai bidang adalah
sesuai dengan jurusan yang kita daftarkan,
misalkan passion di bidang IT dan mengikuti
lomba programming. Selain itu, yang dimaksud
dengan sesuai minat adalah hal-hal yang
berkaitan dengan minat kita namun di luar
bidang, seperti hobby, dll
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Kami berharap seluruh generasi penerus bangsa memiliki
kesempatan untuk terus bisa menjadi pribadi yang
bertumbuh dan berkembang serta memberikan dampak
positif bagi kehidupan bermasyarakat.

Kami sebagai organisasi Beasiswa Mahaghora, siap
untuk terus mendukung dan memberikan peluang
kepada seluruh generasi penerus bangsa Indonesia
untuk melakukan pengembangan diri dan memperoleh
pendidikan khususnya bagi mereka yang terhambat oleh
keadaan yang tidak di inginkan.

Untuk melakukan pendaftaran dapat langsung
mengakses website kami yaitu
www.beasiswamahaghora.com 

PENUTUP



CONTACT
PERSON
0857-0528-1999 (Keisha)
Instagram : @beasiswamahaghora
Website : www.beasiswamahaghora.com


