KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAIVA ISLAM NEGERI
SYEKH NURJATI CIREBON
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon 45132
Telepon (0231) 481264 Faksimili (0231) 489926
Website : www.syekhnurjati.ac.id

PENGUMUMAN
Nomor : 0741 /ln .081WPP.00.910212021

PENDAFTARAN BEASISWA BANK INDONESIA
Diumumkan kepada seluruh mahasiswa lnstitut Agama lslam Negeri (lAlN) Syekh Nurjati Cirebon,
tentang pendaftaran Beasiswa Bank lndonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

A.

PERSYARATAN UMUM
1. Pendaftaran dilakukan secara online dan offlrne mulaitanggal 25 Februari s.d 5Maret2021.
a. Pendaftaran offline berlempat di Bagian Akademik, Kemahasiswaan & Alumni Gedung
Rektorat Lt. 1 pada jam kerja (pukul 08.00 sd. 16.00 WIB) dengan membawa persyaratan
sebagaimana yang tertulis pada Kriteria Khusus (point 1 sd. 9). Berkas persyaratan
dimasukkan dalam map warna biru (Biola).
b. Pendaftaran onlme sampai dengan tanggal 5 Maret jam 23.S9.S9 WIB pada website
http://kemahasiswaan. s Vekhnuriati. ac. id dengan usernarne dan password : Nomor lnduk
Mahasiswa (NlM).

2. Mahasiswa aktif yang sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan
kredit semester (SKS) dan atau 3 (tiga) semester serta tidak pernah cuti kuliah;
3. Memiliki lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) minimal 3.00 (skala 4) tanpa Mata Kuliah dengan
nilai C, D dan E yang dibuktikan dengan Transkip Nilai;
4. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu
(keluarga pra sejahtera, dibuktikan dengan SKTM atau KIP atau KKS atau pKH atau
mahasiswa yang sama pada kategori 4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
atau yatim/piatu;
5. Beasiswa hanya diberikan paling lama 4 (empat) semester sepanjang memenuhi kriteria
yang telah ditentukan.
6. Maksimal berusia 23 Tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai
penerima beasiswa;
7. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain dan/atau berada dalam status ikatan
dinas dari lembaga/instansi lain;
8. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak
kebermanfaatan bagi masyarakat;
9. Bersedia untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan Generasi Baru
Indonesia (GenBl) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank
lndonesia;
B

KRITERIA KHUSUS
1
Melampirkan buklilprint out pendaftaran onl,ne;
2. Mengisi form A.1 (Biodata Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa);
3. Membuat curriculum vitae (CV) dan resume motivation letter dalam bahasa lndonesia;
4. Surat rekomendasi dari 1 tokoh (Akademik atau non Akademik);
5. Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti dan mentaati peraturan penerima beasiswa;
6. Transkrip Nilai Sementara dan Kartu Rencana Studi (KRS) semester genap 202012021
(tanpa tandatangan);
7. Foto Copy KTM/KTM sementara, KTP dan KK di foto copy dalam 1 lembar menggunakan
kertas F4;
8. Foto Copy Sertifikat atau Surat Keterangan Lulus PPTQ;
9. Pas Photo dengan Background Merah, ukuran 3x4 sebanyak 2lembar;
10. Berkas persyaratan untuk di uploaddari poin 1-9 menggunakan scan yang asli.
11. Bagi mahasiswa yang berkasnya tidak memenuhi ketentuan persyaratan tersebut di atas,
secara otomatis tidak lulus seleksi administrasi dan tidak diusulkan untuk mengikuti seleksi
tahap berikutnya. Berkas yang sudah masuk tidak bisa diambil kembali.
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