
 
 

 

 

Nomor       : 2.3/A.g/865/IAI TABAH/X/2022 

Lampiran   : 1 berkas 

Perihal       : Pemberitahuan Beasiswa IAI TABAH gasal 2022/2023 

 

 

Kepada 

Mahasiswa/i IAI Tarbiyatut Tholabah 

di Tempat 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Diberitahukan kepada mahasiswa/i bahwa IAI TABAH membuka pendaftaran beasiswa semester gasal 

tahun akademik 2022/2023. 

A. Jenis Beasiswa 

Berikut jenis beasiswa IAI TABAH semester gasal 2022/2023 dan persyaratannya: 

1. Beasiswa Prestasi Akademik 

Untuk mahasiswa semester III-VII yang memiliki IPK minimal 3.75 

Persyaratan: 

a. Scan surat permohonan beasiswa prestasi kepada Rektor; 

b. Pas photo warna 3 x 4; 

c. Scan KTP (Kartu Tanda Penduduk); 

a. Scan KK (Kartu Keluarga); 

d. Scan surat rekomendasi dari Kaprodi; 

e. Scan transkip nilai (nilai semester I s/d semester terakhir) yang mencantumkan IPK 

(Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.75 yang sudah disahkan kaprodi; 

f. Scan pakta integritas 

 

2. Beasiswa Prestasi Kejuaraan 

Untuk mahasiswa semester I-VII yang memiliki piagam/ sertifikat penghargaan prestasi yang 

telah dicapai (minimal juara I tingkat kabupaten satu tahun terakhir) 

Persyaratan: 

a. Scan surat permohonan beasiswa prestasi kepada Rektor; 

b. Pas photo warna 3 x 4; 

c. Scan KTP (Kartu Tanda Penduduk); 

b. Scan KK (Kartu Keluarga); 

d. Scan surat rekomendasi dari Kaprodi;  

e. Scan transkip nilai (nilai semester I s/d semester terakhir) yang mencantumkan IPK 

(Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.20 yang sudah disahkan kaprodi (khusus 

mahasiswa lama, adapun mahasiswa baru tidak perlu melampirkan point ini); 

f. Scan piagam/ sertifikat penghargaan prestasi yang telah dicapai (minimal juara I tingkat 

kabupaten satu tahun terakhir); 

g. Scan SK pengurus organisasi atau surat keterangan dari ketua organisasi sebagai bukti 

keaktifan di organisasi intra atau organisasi luar kampus; 

h. Scan pakta integritas. 

 

 



3. Beasiswa Tahfidz 

• Untuk mahasiswa yang memiliki hafalan Alquran 30 juz 

• Untuk mahasiswa yang memiliki hafalan Alquran 3 juz per-semester 

Persyaratan: 

a. Scan urat permohonan beasiswa tahfidz kepada Rektor; 

b. Pas photo warna 3 x 4; 

c. Scan KTP (Kartu Tanda Penduduk); 

c. Scan KK (Kartu Keluarga); 

d. Scan surat Rekomendasi dari Kaprodi;  

e. Transkip nilai (nilai semester I s/d semester terakhir) yang mencantumkan IPK (Indeks 

Prestasi Kumulatif) minimal 3.20 yang sudah disahkan kaprodi (khusus mahasiswa lama, 

adapun mahasiswa baru tidak perlu melampirkan point ini); 

f. Scan piagam/ sertifikat/ijazah/surat keterangan bukti hafalan; 

g. Scan SK pengurus organisasi atau surat keterangan dari ketua organisasi sebagai bukti 

keaktifan di organisasi intra atau organisasi luar kampus; 

h. Scan pakta integritas. 

 

4. Beasiswa Yatim 

• Pengajuan baru hanya khusus untuk mahasiswa baru (semester I) yang yatim 

• Untuk mahasiswa lama yang mendapatkan beasiswa yatim pada semester sebelumnya wajib 

mengurus perpanjangan pada semester ini (lihat surat edaran beasiswa khusus perpanjangan) 

Persyaratan: 

a. Scan surat permohonan beasiswa kepada Rektor; 

b. Pas photo warna 3 x 4; 

c. Scan KTP (Kartu Tanda Penduduk); 

d. Scan KK (Kartu Keluarga); 

e. Scan surat rekomendasi dari Ketua Prodi;  

f. Scan transkip nilai (nilai semester I s/d semester terakhir) yang mencantumkan IPK 

(Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.20 yang sudah disahkan kaprodi (khusus 

mahasiswa lama, adapun mahasiswa baru tidak perlu melampirkan point ini); 

g. Scan surat keterangan kurang mampu dari kepala desa; 

h. Scan surat keterangan yatim dari kepala desa; 

i. Foto rumah (tempat tinggal); 

j. scan SK pengurus organisasi atau surat keterangan dari ketua organisasi sebagai bukti 

keaktifan di organisasi intra atau organisasi luar kampus; 

k. Scan pakta integritas. 

 

5. Beasiswa Anak Nelayan 

• Pengajuan baru hanya khusus untuk mahasiswa baru (semester I) yang berasal dari desa 

Kranji yang orangtuanya berprofesi sebagai nelayan. 

• Untuk mahasiswa lama yang mendapatkan beasiswa anak nelayan pada semester sebelumnya 

wajib mengurus perpanjangan pada semester ini (lihat surat edaran beasiswa khusus 

perpanjangan) 

a. Surat permohonan beasiswa nelayan kepada Rektor; 

b. Pas photo warna 3 x 4; 

c. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk); 

d. Fotokopi KK (Kartu Keluarga); 

e. Surat rekomendasi dari Ketua Prodi;  

f. Transkip nilai sementara (nilai semester I s/d semester terakhir) yang mencantumkan 

IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.20 yang sudah disahkan; 



g. Surat keterangan kurang mampu dari kepala desa; 

h. Surat rekomendasi dari ketua kelompok nelayan desa Kranji; 

i. Foto rumah (tempat tinggal); 

j. Aktif di organisasi intra atau organisasi luar kampus, dibuktikan dengan scan SK 

pengurus atau surat keterangan dari ketua organisasi; 

k. Pakta integritas. 

 

B. Tahapan Pengajuan Beasiswa 

1. Pemberkasan tanggal 21 Oktober – 4 Oktober 2022 

Semua berkas discan diunggah melalui link berikut: 

• Beasiswa prestasi akademik (untuk mahasiswa lama) 

 https://forms.gle/b89cKVNVrSMXVFFo6 

• Beasiswa prestasi kejuaraan (untuk mahasiswa lama dan baru) 

https://forms.gle/C3TkNpHcJACRjVYa8 

• Beasiswa tahfidz (untuk mahasiswa lama dan baru) 

https://forms.gle/nMk6sJS5PafhJaXJA 

• Beasiswa Yatim (untuk mahasiswa baru) 

https://forms.gle/hz9ZeB66PKJuYVAM7 

• Beasiswa Anak Nelayan (untuk mahasiswa baru) 

https://forms.gle/eqmCipTouLRQoFsT8 

2. Seleksi tanggal 5 – 12 November 2022 

3. Penetapan penerima beasiswa tanggal 13 November 2022 

 

Demikian pengumuman beasiswa ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

Lamongan, 21 Oktober 2022 

a.n. Rektor 

Wakil Rektor II, 

 

 

 

 

 

Ahmad Badrut Tamam, M.H.I 

 
 

https://forms.gle/b89cKVNVrSMXVFFo6
https://forms.gle/C3TkNpHcJACRjVYa8
https://forms.gle/nMk6sJS5PafhJaXJA
https://forms.gle/hz9ZeB66PKJuYVAM7
https://forms.gle/eqmCipTouLRQoFsT8


Hal : Permohonan Beasiswa 

Lamp. : - 

 

Kepada Yth. 

Rektor Institut Agama Islam  Tarbiyatut Tholabah Lamongan 

di- 

     Tempat 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Dengan Hormat, 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   :  

NIM   :  

Program Studi  :  

Semester   :  

Alamat   :  

IPK    :  

Nama Wali Mahasiswa 

Bersama ini saya mengajukan permohonan Beasiswa: ______________________ (jenis 

beasiswa) Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Semester Gasal 2022/2023.  

Sebagai bahan pertimbangan, berikut ini saya lampirkan berkas persyaratan sebagaimana 

yang ditentukan dalam edaran beasiswa. 

Demikian permohonan saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

Lamongan, ………………........... 2022 

Mengetahui, 

Wali Mahasiswa, 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Wali Mahasiswa) 

 

Hormat Saya, 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Mahasiswa) 

 

 



SURAT REKOMENDASI 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama   :  

Alamat   :  

Jabatan  : Kaprodi ____________________________ 

 

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada  

Nama     : _____________________________________________ 

Tempat, tanggal lahir  : _____________________________________________ 

Alamat    : _____________________________________________ 

Program Studi   : _____________________________________________ 

Semester    : _____________________________________________ 

 

Untuk mengikuti seleksi beasiswa _________________ (jenis beasiswa) Institut Agama Islam 

Tarbiyatut Tholabah Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023. 

 

 

Lamongan, ………………………….. 

Kaprodi, 

 

 

 

___________________________ 

(Nama, tanda tangan dan stempel) 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan : Bapak/Ibu Kaprodi mohon untuk mengecek kelengkapan berkas (KHS, IPK, dan lain-lain) sebelum 

memberikan tanda tangan rekomendasi. 

 



PAKTA INTEGRITAS 
 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama     : _____________________________________________ 

Tempat, tanggal lahir  : _____________________________________________ 

Alamat    : _____________________________________________ 

Program Studi   : _____________________________________________ 

Semester    : _____________________________________________ 

 

dengan ini menyatakan bahwa saya: 

1. Tidak sedang mengajukan atau menerima beasiswa dari instansi lain; 

2. Akan bersungguh-sungguh menjalani proses perkuliahan di Institut Agama Islam 

Tarbiyatut Tholabah; 

3. Akan mempertahankan IPK minimal sesuai dengan ketentuan penerima beasiswa; 

4. Akan ikut secara aktif dalam organisasi kemahasiswaan atau organisasi kepemudaan atau 

kemasyarakatan; 

5. Akan menyusun laporan kegiatan akademik dan kegiatan keorganisasian selama satu 

semester yang akan diserahkan pada akhir semester ini; 

6. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan 

NKRI; 

7. Menaati segala peraturan yang berlaku sebagai penerima Beasiswa IAI TABAH. 

 

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan pernyataan ini, saya bersedia dikenakan 

sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan bersedia untuk mengembalikan 

beasiswa. 

 

       

Lamongan, ………………………..   2022 

      

 Yang Menyatakan, 

 

 
       Materai 

10.000 

  

 ________________________________ 

 

 

 

 


