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PENDAFTARAN BEASISWA BANK INDONESIA
Diumumka,n kepada seluruh mahasiswa lnstitutAgama lslam Negeri (lAlN) Syekh Nurjati Cirebon,
tentang p€ ndaftaran Beasiswa Bank lndonesia dengan ketentuan sebagaiberikut:

A. PERSYARATAN UMUM
1. P:ndaftaran dilakukan secara o nline danoffline mu laitanggal 28 April s.d 12 Mei 2022.

a. Pendaftaran offrne bertempat di Bagian Akademik, Kemahasiswaan & Alumni Gedung A
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 online sampd dengan tanggal 12 Mei 2022 jam 23.59.59 WIB pada website
http:/i kemahasiswaan. svekh n uriati.ac. id den gan username dan password : Nomor lnduk
Mahasiswa (Nll\/).

2. [Vrahasiswa aktif yang sekurang-kurangnya tetah 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 l\/ata Kuliah dengan nilai
C, D dan E yang dibuktikan dengan Transkip Nilai;

4. D utamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu
(keluarga pra sejahtera, dibuktikan dengan SKTM/KIP/ KKS/PKH atau mahasiswa yang
sirma pada kategori4 pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yatim/piatu;

5. B:asiswa hanya diberikan paling lama 4 (empat) semester sepanjang memenuhi kriteria yang
te lah ditentukan.

6. Maksimal berusia 23 Tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai
pt,'nerima beasiswa;

7. T dak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain dan/atau berada dalam status ikatan
dinas dari lem baga/instansi Iain;

8. lr/empunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak
kobermanfaatan bagi masyarakat,

9. Br:rsedia untuk berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan Generasi Baru
lndonesia (GenBl) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank
lndonesia;

10.8:rsedia I\/elaksanakan Hafalan Al-Quran dan mengikuti Pengembangan Bahasa Asing.

KRI']'ERIA KHUSUS
7. Il4elampirkan bukti print out pendaflaran online;
2. A4engisi form A.1 (Biodata Calon Mahasiswa Penerima Beasiswa);
3. li4embuat curriculum vitae (CV)dan resume mof ivation letterdalam bahasa lndonesia;
4. {jurat rekomendasi dari tokoh (Akademik atau non Akademik);
5. Iiurat Pernyataan Kesediaan mengikutl dan menaati peraturan penerima beasiswa;
6. l ranskrip Nilai Sementara dan Kartu Rencana Studi (KRS) semester genap 202112022

( .anpa tanda tangan);
7. F otokopi KTI\,I/KTIV sementara, KTP dan KK dalam satu lembar kertas F4 (Folio);
8. F otokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Lulus PPTQ;
9. F'as Photo dengan latar belakang Merah, ukuran 3x4 sebanyak 2lembar;
10. E;erkas persyaratan untuk di upload dari poin 1-9 menggunakan scan dokumen asli.
11. E;agi mahasiswa yang berkasnya tidak memenuhi ketentuan persyaratan tersebut di atas,

secara otomatis tidak lulus seleksi administrasi dan tidak diusulkan untuk mengikuti seleksi
t.:hap berikutnya. Berkas yang sudah masuk tidak bisa diambilkembali.
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SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini. ....tanggal ....bulan

dua puluh dua, saya yang bertandatangan di bawah ini;

tahun dua ribu

Nama : ... ... .

Tempat/Tanggal Lahir : .......

Alamat Tempat Tinggal

No.KTP

Nomor lnduk Mahasiswa

Fakultas

Jurusan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Benar mahasiswa lAlN Syekh Nurjati Cirebon dan hingga saat ini masih aktif
sebagai mahasiswa;

2. Benar bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dan atau berada dalam
status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;

3. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan Kominitas
Generasi lndonesia Baru (GenBl) serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang
diberikan dan diselenggarakan oleh Bank lndonesia;

4. Benar adanya bahwa saya mempunyai pengalaman menjalankan aktifitas sosial
yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat;

5. Sebagai penerima, saya bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan oleh Bank lndonesia dan lAlN Syekh Nurjati Cirebon.

6. Saya bersedia menghafal Al-Qur'an minimal 1 juz untuk 1 semester selama
menjadi penerima beasiswa.

7. Saya bersedia mengikuti pengembangan bahasa asing selama menjadi
penerima beasiswa.

8. Bersedia menerima ketentuan apabila telah ditetapkan menjadi penerima
Beasiswa Bl akan menerima penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Tertinggi
sesuai Jurusan dan tahun masuk.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa
paksaan dan tekanan dari pihak manapun dan apabila ada ketidakbenaran dalam
informasiyang saya sampaikan, maka saya bersedia mengembalikan dana beasiswa ini
dan siap menerima sanksi yang akan diberikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat
dipergunakan
sebagai mana mestinya.

Cirebon, 2022
Yang membuat pernyataan,

Moteroi
10.000

NIM


