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PENDAFTARAN BEASISWA KERJA
Diumumkan kepada seluruh mahasiswa Institut Agama lslam Negeri (lAlN) Syekh Nurjati Cirebon,
tentang pendaftaran Beasiswa Kerja dengan ketentuan sebagai beiikut:

A. KETENTUAN UMUM
1. Pendaftaran dilakukan secara offlinemulaitangg al27 Januari s.d 31 Januari ZOZ3 bertempat

di Bagian Tata Usaha Fakultas .masing-mising pada jam kerja (pukul 09.00 sd. 1S.00 WtB)
denganmembawa persyaratan sebagaimana yang tertulis pada KriGria Khusus (point I sd. 7).
Berkas persyaratan dimasukkan dalam map warni biru(Biola).

2. Mahasiswa aktif ya19 sekurang-kurangnya telah menyelesaikan +0 (empat puluh) satuan
kredit semester (SKS) dan atau 3 (tiga) semester serta iidak pernah cuii ku'liatr.,

3. lVemiliki lndeks Prestasi Kumulatif (lPK) minimal 3.50 (skala 4)tanpa ada tr/ata kutiah dengan
nilai C, D dan E yang dibuktikan dengan Transkip Nildi;

4. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu
(keluarga pra sejahtera, dibuktikan dengan SKTIM/KIP/KKS/PKH itau mahasiswa ying sam

, Pgda kategori4 pada-Data Terpadu Kesbjahteraan Sosial (DTKS) atau yatim/piatui
5. Maksimal berusia 23 Tahun atau belum berusia 24 tahun pada sait diteiapkan sebagai

penerima beasiswa;
6. Tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain dan/atau berada dalam status ikatan

dinas dari lembaga/instansi lain;
7. Beasiswa Kerja tahun 2023 diberikan maksimum selama 11 bulan terhitung mulai Februari

sampai dengan Desember 2023 sepanjang evaluasi bahwa penerima memenuhi kriteria
pada akhirsemestergenap 202212023 pada bulan Juli2OZ3.

8. Seleksi dilakukan-pada tingkat-Fakultas oleh Dekan masing-masing Fakultas pada tanggal 1
sampai dengan 2 Februari 2023. Selanjutnya, hasil seleksi administrasi tingkat fa-kirttas
disampaikan ke Subbag Akademik dan Kemahasiswaan Rektorat untuk seletisi akhir pada
tanggal 6 Februari 2023.

9' Kuota Penerima Beasiswa Kerja Tahun2023 adalah 30 orang mahasiswa;
l0.Pengumuman Penerima Beasiswa Kerja akan disampaikan pada tanggai 8 Februari 2023

melalui laman website www. info. syekh nurjati. ac. id.

B. KRITERIA KHUSUS
1. lMelampirkan Surat Permohonan Calon ltlahasiswa Penerima Beasiswa Kerja Tahun2023;2. lMembuat curriculum vitae (CV) dan resume motivation letterdalam bahasa lndonesia;3. Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti dan menaati peraturan penerima Beasiswa Kerja

Tahun 2023;
4. Transkrip Nilai Sementara dan Kartu Rencana Studi (KRS) semester genap 2O2Z:2O23

(tanpa tanda tangan);
5. Potokopl KTM/KTIU sementara, KTP dan KK difoto copy dalam 1 lembar menggunakan kertas

F4 (Folio);
6. Potokopi Sertifikat atau Surat Keterangan Lulus ppTe;
7. Pas Photo dengan latar belakang Merah, ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;8. Bagi mahasiswa yang berkasnya tidak memenuhi ketentuin persyaratan tersebut di atas,

secara otomatis tidak lulus seleksi administrasi dan tidak diusulkan untuk mengikuti seleksi
tahap berikutnya. Berkas yang sudah masuk tidak bisa diambilkembali;9. Bagi mahasis.wa yan_g dinyatakan lulus sebagai penerima Beasiswa Kerja, memiliki
kewajiban latihan bekerja selama 24 jamts hari kerja.
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