
Yayasan Amal Abadi Beasiswa Orang Tua Bimbing Terpadu (YAAB ORBIT) memberikan 
Dana Bantuan Beasiswa ORBIT kepada generasi muda terbaik yang berprestasi namun tidak 
mampu dalam membiayai pendidikannya. Beasiswa ini ditujukan untuk siswa SLTA dan 
mahasiswa  

Persyaratan penerima bantuan beasiswa (ANBIM=Anak Bimbing) ORBIT: 

• Memiliki prestasi dan potensi unggul pada bidang akademis dan non-akademis. 
• Memiliki nilai rata-rata semester minimal 8,00 (untuk kelas 2 dan 3 SMA/MA) atau 

nilai Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3.00 untuk program S1 minimal semester 6. 
• Aktif pada kegiatan intra atau ekstra sekolah/kampus. 
• Memiliki prestasi dan keunggulan dalam bidang tertentu tingkat sekolah, daerah, atau 

nasional. 
• Tidak mampu membiayai sekolah/kuliah. 
• Bersedia berperan aktif pada kegiatan di Perwakilan YAAB ORBIT 
• Bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai penerima Dana Bantuan 

Beasiswa/ANBIM ORBIT 

Cara menjadi ANBIM ORBIT 

Mengisi lengkap formulir lamaran untuk menjadi ANBIM ORBIT (dapat difotokopi sendiri), 
dilengkapi dengan: 

• Fotokopi rapor/kartu studi per semester dari semester 1 sampai dengan semester 
terakhir dijalani 

• Surat keterangan tidak mampu dari RT/RW setempat yang menyatakan bahwa orang 
tua calon ANBIM tersebut tidak mampu untuk membiayai pendidikan 

• Surat keterangan masih aktif mengikuti pendidikan dari sekolah/perguruan tinggi 
• Foto terbaru ukuran 3×4 sebanyak 3 lembar 
• Data-data penunjang seperti fotokopi piagam penghargaan/seminar, dan lain-lain 

Mekanisme Seleksi 

• Mengambil formulir permohonan menjadi ANBIM ORBIT di Sekretariat YAAB 
ORBIT Pusat atau Perwakilan YAAB ORBIT terdekat (15 April s/d 30 Juni) 

• Formulir yang telah diisi lengkap beserta dokumen diserahkan/dikirim ke Perwakilan 
YAAB ORBIT terdekat (tanggal 1 s/d 30 Juli) 

• Waktu seleksi diadakan setiap tahun, yaitu tanggal 1 s/d 15 Agustus (di tingkat 
perwakilan) dan dari tanggal 16 Juli s/d 30 Agustus (di tingkat Pusat) 

• Pengumuman hasil seleksi akan dikirim dari YAAB ORBIT dan ke alamat rumah 
masing-masing ANBIM yang lulus seleksi pada tanggal 1 Agustus. 

Tunjangan yang diberikan: 

1. Untuk tingkat SMA: Rp60.000,00 per bulan selama setahun dan dapat diperpanjang 
2. Untuk tingkat S1: Rp100.000,00 per bulan selama setahun dan dapat diperpanjang 

Kantor Pusat YAAB ORBIT 
Gedung The Habibie Center Lt.1 
Jl Kemang Selatan No.98 Jakarta Selatan 
Telp. 021-7884 6927 
email: yaaborbitpusat[at]yahoo[dot]com 


