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PENGUMUMUMAN
Nomor : 2.2/A.g/397/IAI TABAH/IV/2021
Diberitahukan kepada mahasiswa/i Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan
bahwa pada semester genap tahun akademik 2020/2021 Institut Agama Islam Tarbiyatut
Tholabah Lamongan membuka pendaftaran beasiswa sebagai berikut:
A. JENIS BEASISWA
1. BEASISWA PRESTASI
a. Beasiswa Prestasi Akademik
Beasiswa SPP 1 semester bagi mahasiswa/i yang memiliki prestasi akademik dengan
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. Mahasiswa/i aktif yang duduk di semester III - VIII dibuktikan dengan scan
surat rekomendasi dari Ketua Prodi
e. Scan Transkip nilai sementara atau Kartu Hasil Studi semester I s/d semester
terakhir yang mencantumkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.75
yang sudah disahkan
f. Scan pakta integritas dan pernyataan tidak sedang mengajukan atau
menerima beasiswa dari instansi lain
g. Bersedia mengikuti semua tahapan tes seleksi beasiswa
b. Beasiswa Prestasi Non Akademik
1) Beasiswa Prestasi Kejuaraan
Beasiswa SPP 1 semester bagi mahasiswa/i yang memiliki prestasi non akademik,
minimal juara I kejuaraan tingkat kabupaten dengan 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. Mahasiswa/i aktif yang duduk di semester I - VIII dibuktikan dengan scan
surat rekomendasi dari Ketua Prodi
e. Scan Transkip nilai sementara atau Kartu Hasil Studi semester I s/d semester
terakhir yang mencantumkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.20
yang sudah disahkan
f. Scan piagam/ sertifikat Penghargaan prestasi yang telah dicapai (minimal
juara I tingkat kabupaten)
g. Aktif di organisasi intra atau organisasi luar kampus, dibuktikan dengan scan
SK pengurus atau surat keterangan dari ketua organisasi
h. Scan pakta integritas dan pernyataan tidak sedang mengajukan atau
menerima beasiswa dari instansi lain
i. Bersedia mengikuti semua tahapan tes seleksi beasiswa
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2) Beasiswa Tahfidz
 Beasiswa SPP 8 semester bagi mahasiswa yang hafal 30 juz
 Beasiswa SPP 1 semester bagi mahasiswa yang hafal 3 juz per-semester
Persyaratan :
a. Scan surat permohonan beasiswa tahfidz kepada Rektor
b. Pas photo warna 3 x 4
c. Scan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
c. Scan KK (Kartu Keluarga)
d. Mahasiswa/i aktif yang duduk di semester I-VIII dibuktikan dengan scan
surat rekomendasi dari Ketua Prodi
e. Scan Transkip nilai sementara atau Kartu Hasil Studi semester I s/d semester
terakhir yang mencantumkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.20
yang sudah disahkan
f. Aktif di organisasi intra atau organisasi luar kampus, dibuktikan dengan scan
SK pengurus atau surat keterangan dari ketua organisasi
g. Scan pakta integritas dan pernyataan tidak sedang mengajukan atau
menerima beasiswa dari instansi lain
h. Scan piagam/ sertifikat/ijazah/surat keterangan bukti hafalan
i. Bersedia mengikuti tes tahfidz
2. BEASISWA KURANG MAMPU
a. Beasiswa Anak Nelayan
Beasiswa SPP 50 % selama 1 semester bagi mahasiswa/i anak nelayan dengan
persyaratan:
a. Scan surat permohonan beasiswa nelayan kepada Rektor
b. Pas photo warna 3 x 4
c. Scan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
d. Scan KK (Kartu Keluarga)
e. Mahasiswa/i aktif yang duduk di semester I-VIII dibuktikan dengan scan
surat rekomendasi dari Ketua Prodi
f. Mahasiswa berasal dari desa Kranji
g. Scan Transkip nilai sementara atau Kartu Hasil Studi semester I s/d semester
terakhir yang mencantumkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.20
yang sudah disahkan
h. Scan Surat keterangan kurang mampu dari kepala desa
i. Scan Surat rekomendasi dari ketua kelompok nelayan desa Kranji
j. Foto rumah (tempat tinggal)
k. Aktif di organisasi intra atau organisasi luar kampus, dibuktikan dengan scan
SK pengurus atau surat keterangan dari ketua organisasi
l. Scan pakta integritas dan pernyataan tidak sedang mengajukan atau
menerima beasiswa dari instansi lain
m. Bersedia mengikuti semua tahapan tes seleksi beasiswa
b. Beasiswa Yatim
Perpanjangan beasiswa SPP 1 semester bagi mahasiswa yang sudah mendapatkan
beasiswa yatim pada semester sebelumnya dengan persyaratan:
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a.
b.
c.
d.
e.

Scan surat permohonan beasiswa yatim kepada Rektor
Pas photo warna 3 x 4
Scan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
Scan KK (Kartu Keluarga)
Mahasiswa/i aktif dibuktikan dengan scan surat rekomendasi dari Ketua
Prodi
f. Scan Transkip nilai sementara atau Kartu Hasil Studi semester I s/d semester
terakhir yang mencantumkan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) minimal 3.20
yang sudah disahkan
g. Scan Surat keterangan kurang mampu dari kepala desa
h. Scan Surat keterangan yatim dari kepala desa
i. Foto rumah (tempat tinggal)
j. Pakta integritas dan pernyataan tidak sedang mengajukan atau menerima
beasiswa dari instansi lain
k. Bersedia mengikuti semua tahapan tes seleksi beasiswa
B. TAHAPAN TAHAPAN PENGAJUAN BEASISWA
1. Pendaftaran dan pemberkasan daring : 24 April 2021 - 23 Mei 2021
Semua berkas pendaftaran beasiswa IAI TABAH Semester Genap 2020/2021
diunggah melalui link http://bit.ly/BeasiswaIAITABAHGenap2020
2. Seleksi administrasi
: 24 Mei 2021 – 27 Mei 2021
3. Tes seleksi
: 30 Mei 2021
4. Penetapan penerima beasiswa
: 2 Juni 2021
C. FORM SURAT
Format surat permohonan beasiswa, rekomendasi Kaprodi, dan surat pernyataan bisa
diunduh pada link http://bit.ly/formbeasiswaIAITABAH
Demikian pengumuman beasiswa ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Lamongan, 24 April 2021
a.n. Rektor
Wakil Rektor II,

Ahmad Badrut Tamam, M.H.I.

