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29 Desember2017

Kepada
Ketua Departemen
Sekolah Vokasi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta

Dengan hormat,
Sehubungan dengan adan> a agenda penawaran beasiswa B-Smart dari Baitulmaal Muamalat, maka kami
mohon kepada Ketua Departemen untuk dapat meneruskan informasi di lingkungan Bapak/lbu.

Demikian harap maklum. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.
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Beasiswa B-Smart Baitulmaal Muamalat
Jenis Beasiswa
a. Biaya pendidikan atau ( U K T )
b. Biaya hidup per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Rp500.000,0() bagi mahasiswa dengan IPK sebesar 3 s.d. 3,2;
2. Rp750.000,00 bagi mahasiswa dengan IPK sebesar 3.21 s.d. 3,5; dan
3. Rpl.000.000,00 bagi mahasiswa dengan IPK diatas 3.5.
Persyaratan Beasiswa
(1) Mahasiswa penerima beasiswa adalah mahasiswa aktii'di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
(2) Persyaratan penerima beasiswa sebagai berikut:
a. Berasal dari keluarga tidak mampu (penerima U K T 1, 2 dan 3) (Surat Keterangan Tidak
Mampu dari RT/RW terbaru /3 bulan terakhir)
b. Memiliki IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) sampai semester aktif minimal 3;
c. Berada minimal pada semester 3 dan jenjang D-3 dan D-4 atau setara S-1;
d. A k t i f dalam kegiatan sosial, kemahasiswaan, keagamaan, atau kemasyarakatan; (bukti sertifikat
kegiatan atau Surat Keterangan)
e. Tidak sedang mengikuti program beasiswa lain, kecuali Bidik Misi * ) ;
f. Bersedia mengikuti kegiatan pembinaan atau pendalaman ke-Islaman dengan membuat surat
pernyataan*);
g. Memiliki komitmen untuk belajar A l Qur'an dengan membuat surat pernyataan * ) ;
h. Menggunakan

pakaian muslimah untuk wanita dan tidak merokok untuk laki-laki

dibuktikan surat dari dokter; dan
i. Bersedia mengikuti peraturan beasiswa B-Smart; *)
(3) Persyaratan administrasi yang harus disiapkan oleh calon penerima beasiswa sebagai berikut:
a. Proposal lengkap dengan CV;
b. Menyerahkan foto kopi KTP dan Kartu Mahasiswa;
c. Fotokopi Kartu keluarga;
d. Fotokopi Akta Kelahiran;
e. Fotokopi transkrip nilai IPK pada semester terakhir disahkan Kaprodi;
f. Melampirkan pas foto anak 4 X 6 sebanyak 2 lembar (terbaru/6 bulan terakhir);
g. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Prodi, departemen dan Sekolah Vokasi

h. Mengisi form pernyataan komitmen penerima beasiswa memberikan kontribusi terhadap syiar
dan kemajuan Baitulmaal; dan
i. Membuat tulisan mengenai pemberdayaan masyarakat atau aplikasi bidang keilmuan masingmasing calon penerima beasiswa terhadap dunia filantropi (essay maksimal 1 lembar folio dan
minimal 500 kata).
(4) Peraturan bagi mahasiswa penerima beasiswa sebagai berikut:
a. Mengikuti pembinaan bulanan;
b. Tidak terlibat narkoba dengan melampirkan surat sehat dari dokter dan tidak terlibat perbuatan
asusila dengan melampirkan surat keterangan berkelakuan baik.
c. Mengisi laporan perkembangan mahasiswa; dan

d. Jika point 1, 2, dan/atau 3 dilanggar maka mahasiswa dikeluarkan dari program.

Pengumpulan Berkas di Bagian Akademik masing-masing Departemen maksimal tanggal 19 Januari
2018.

Dekan

Wikan Sakarinto, S T., M.Sc, Ph.D.

*)form dapat di download di web sv.ugm.ac.id

S U R A T 1*ERNYATAAN C A L O N P E N E R I M A B E A S I S W A B - S M A R T
BAITULMAAL MUAMALAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nam a

:

NIM

:

Prodi/Departemen

:

Alamat

:

No. HP/email

:

Dengan ini menyatakan bahwa:
1.

Bersedia mengikuti kegiatan pembinaan atau pendalaman ke-Islaman yang
diadakan oleh Baitulmaal Muamalat.

2.

Bersedia dan komitmen untuk belajar A l Qur'an.

3.

Bersedia mengikuti peraturan beasiswa B-Smart.

4.

Tidak terlibat narkoba dan perbuatan asusila.

5. Bersedia untuk memberikan kontribusi terhadap syiar dan kemajuan Baitulmaal.
6.

Tidak sedang menerima beasiswa lain (selain Bidik Misi).

Demikian surat pernyataan i n i saya buat dengan sebenar-benamya. Apabila dikemudian
liari saya melakukan pelanggaran atau pernyataan ini tidak sesuai maka saya bersedia
untuk dicabut beasiswanya dan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan
hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

20xx

{Materai 6000)

(Nama Terang)

BEASISWA B-SMART BAITULMAAL MUAMALAT

Nama

:

Prodi/Departemen

:

NIM

:

Kelengkapan berkas:
•

Surat keterangan tidak mampu RT/RW (terbaru /3 bulan terakhir);

•

Surat keterangan sehat terbaru;

•

Surat pengantar dan rekomendasi dari program studi;

•

Proposal lengkap dengan C V ;

•

Menyerahkan foto kopi K T P dan Kartu Mahasiswa:

•

Fotokopi Kartu keluarga;

•

Fotokopi Akta Kelahiran;

•

Fotokopi transkrip nilai IPK pada semester terakhir dengan pengesahan ketua

program studi;
•

Pas foto anak 4 X 6 sebanyak 2 lembar (terbaru 16 bulan terakhir);

•

Fotokopi Surat Rekomendasi dari Prodi, Departemen, dan Sekolah Vokasi

•

Essay

•

Sertifikat

dan/atau

SK

kegiatan

sosial,

kemahasiswaan,

keagamaan,

atau

kemas)'arakatan (3 tahun terakhir)
•

Form pernyataan komitmen penerima beasiswa memberikan kontribusi terhadap syiar

dan kemajuan Baitulmaal
•

Surat

pernyataan

bersedia

mengikuti pembinaan

atau pendalaman

ke-lslaman,

komitmen untuk belajar A l Qur'an, bersedia mengikuti peraturan beasiswa B-Smart, dan
tidak sedang menerima beasiswa lain;
Yogyakarta,

(

