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Ir/enirrdaklanjuti Surat Perjanjian Kerja sama antara Yayasan Baitul Maal PLN dengan lAlN
Syekh Nurja:i Cirebon, Nomor 19l28lCn-FK3/SrUB, dengan ini diumumkan Pendaftaran Beasiswa
Cahaya Pinlar Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

A.

KETENI'UAN UMUM PENDAFTARAN

1. Mahasisura lAlN Syekh Nurjati Cirebon semester

2.

3.

4.
5.
6.
7.
B.
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1,3,5 dan 7 seluruh Jurusan yang berada pada
(ateg
dan
5;
2,
3,4
ori
UKT
Besai'an Beasiswa Cahaya Pintar YBM PLN maksimal Rp. 2.500.000/semester per penerima
maks,mal sampai dengan semester 8;
a. Ji<a UKT kurang dari Rp. 2.500.000, maka besaran beasiswa yang diperoleh adalah sesuai
dt;ngan kategori UKT-nYa;
b. Ji<a UKT lebih dari Rp. 2.500.000, maka kekurangan UKT meniadi kewajiban pribadi
pr:nerima beasiswa.
Mahasiswa yang berada pada kategori UKT 1 diperkenankan mendaftar dengan ketentuan jika
dinyaiakan sebagai penerima beasiswa Cahaya Pintar YBM PLN bersedia migrasi ke UKT
Kateg ori selain UKT 1 sesuai tarif dan tahun masuk;
Dari l.eluarga tidak mampu/ dhuafa yang dibuktikan dengan SKTM atau PKH/KKS/KIP/KJP'
Tidak sedang mendapatkan beasiswa dari pihak lain pada tahun 2021;
tvlahasiswa yang memiliki motivasi akademik tinggi dan aktif mengikuti kegiatan keislaman;
Berse,dia berpartisipasi memposting kegiatan yang relevan dengan program ini berupa foto,
video tulisan, audio, dll dengan tagar #ybmpln #menjejakmanfaat #plnpeduli (dibuktikan dengan
akun media sosial milik sendiri);
Berse,dia menjadi relawan program PLN seperti relawan bencana, kegiatan sosial dan menjadi
mentr>r pendidikan/dakwah tanpa mengganggu kegiatan akademik;
Berse ,dia berperan aktif, mewakili dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang
disele,nggarakan oleh lAlN Syekh Nurjati Cirebon baik kegiatan Akademik maupun Non
Akadr:mik;

KRITERIA KHUSUS

.
2.
3,
1

4.

5.
6.

Mer

gisi Formulir Pendaftaran Beasiswa Cahaya Pintar YBM PLN, diunduh

di

web syekhnurjati. ac. id,
Mergisidan menandatangani bermaterai Surat Pernyataan, diunduh diweb.syekhnurjati.ac.id;
Melirmpirkan KRS semester Ganjil tahun akademik 202112022, yang diunduh dari
sc.s yekhnurjati.ac.id (tanpa tanda tangan);
a. [,lahasiswa semester 3,5,dan 7:
(;). Memiliki lndeks PrestasiKumulatif (lPK) minimal3.25 (skala 4), dibuktikan denganpnnf
ouf Transkrip Nilai Sementara yang diunduh dari sc.syekhnurjati.ac.id (tanpa tanda
tangan);
(ll). Melampirkan Fotokopi Sertifikat Lulus pembelajaran Al-Qur'an yang dilegalisir PPTQ.
(l)). Melampirkan sertifikat atau dokumen prestasi selama menjadi mahasiswa di lAlN
Syekh Nurjati Cirebon atau dalam 3 tahun terakhir.
b. f\lahasiswa semester 1:
( r) Membu at motivation letter dalam bahasa lndonesia dengan tema "menjadi mahasiswa
produktif dan inovatif' menggunakan ketikan komputer ukuran kertas F4 dengan margin
4,3,4,3 (Left, Right, Top, Bottom), huruf times new roman ukuran 12 spasi 1,5.;
(ll). Melampirkan sertifikat atau dokumen prestasiselama menjadimahasiswa di lAlN Syekh
Nurjati Cirebon atau dalam 3 tahun terakhir.
Fotlkopi KTM/KTM Sementara, KTP dan Kafiu Keluarga dalam satu lembar menggunakan
kertirs HVS ukuran F4 (Folio);
Pas Foto dengan latar belakang warna Merah, ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar, ditempel pada
forn ulir;

7. Me ampirkan bukti pembayaran UKT semester Gaqil202112022;
8. Balti yatim piatu/yatim/piatu wajib melampirkan surat keterangan meninggal dari instansi
berrenang;
9. Tid;rk terrndikasi dan atau diduga kuat tergabung atau terpapar paham kegiatan teroris,
org.:nisasi teroris, dan teroris serta anti NKRI, yang dibuktikan dalam surat Pernyataan;
10. Serrua berkas persyaratan dimasukkan dalam amplop coklat, pada pojok kanan atas ditulis
Beirsiswa Cahaya Pintar YBM PLN 2021, NAMA, NlM, dan Jurusan, diserahkan ke Bagian
Aka demik dan Kemahasiswaan, Cq. Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;

Pendaftaran dilakukan secara offline dimulai tanggal 14 - l6 Desember 202't (terakhir 16 Desember
jam 16.00 lrVlB). Bagi mahasiswa yang melakukan pendaftaran tetapi berkasnya tidak memenuhi
ketentuan parsyaratan tersebut di atas, secara otomatis tidak lulus seleksi administrasi dan tidak

diusulkan urrtuk mengikuti seleksi interview pada tanggal 17 Desember 2021 di kampus lAlN Syekh
Nurjati CireL on. Berkas yang sudah masuk tidak bisa diambil kembali.
Cirebon, 13 Desember 2021
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