
Bebas Biaya 
SPP 3 Tahun 
Bagi Siswa 
Tidak Mampu

KARAWANG - SMK Taru- 
na Karya 2 Karawang kem- 
bali memberikan kesem- 
patan berharga bagi calon 
peserta didik baru yang be- 
rasal dari keluarga ekonomi 
tidak mampu untuk tetap 
bisa bersekolah. Meny- 
am but tahun  pelajaran  
2021/2022, sekolah yang 
berada di bawah naungan 
Yayasan Pendidikan Taruna 
Karya Karawang ini me- 
nyediakan beasiswa bebas 
biaya SPP selama 3 tahun.

Kepala SMK Taruna Karya 
2 Karawang, Topan Setiabu- 
di mengatakan, beasiswa 
merupakan program rutin 
sekolah yang beralamat di 
Jalan Tampomas No.2B Ka- 
rang Indah, Karangpawitan, 
Karawang Barat. Program 
beasiswa telah dikucurkan 
sejak tahun pelajaran 2018- 
2019.

Namun, menurut Topan, 
dalam program beasiswa 
tahun ini sedikit berbeda 
dari tahun sebelum nya. 
Yang mana tahun ini se
kolah yang dilengkapi fasili- 
tas lengkap seperti ruang 
praktik otomotif, labora- 
torium  komputer, ruang 
praktik sepeda motor, ru
ang praktik bengkel, sarana 
olahraga, perpustakaan, 
masjid dan lainnya, me- 
nyediakan beasiswa b e 
bas biaya SPP 3 tahun bagi 
calon peserta didik yang 
akan masuk ke semua ju-

SOROT: SMKTaruna Karya 2 Karawang menyediakan beasiswa bebas biaya SPP selama 3 tahun bagi calon peserta didik yang berasal dari keiiuarga 
ekonomi tidak mampu dalam pelaksanaan PPDB 2021.

rusan yang tersedia yaitu 
Teknik Bisnis Sepeda Motor 
(TBSM), Teknik Kendaraan 
Ringan Otomotif (TKRO), 
dan Teknik Komputer dan 
Jaringan (TKJ).

"Untuk tahun lalu hea- 
siswa SPP 100 persen hanya 
diberikan kepada siswa 
yang masuk ke jurusan TKJ, 
semetara siswa yang masuk 
ke jurusan TKRO dan TBSM 
mendapatkan beasiswa 50 
persen,” ucapnya.

Topan menjelaskan, bagi 
calon peserta didik yang in
gin mendapatkan beasiswa, 
bisa melakukan pendaftaran 
PPDB (Penerimaan Peserta 
Didik Baru) baik melalui 
online ke laman https: //  
form s.g le /FN H  I KsW6r- 
LXxxp99A maupun secara 
offline datang langsung ke 
sekolah dengan menyerta- 
kan surat keterangan tidak 
mampu/KIP/PKH atau kar- 
tu jaminan sosial lainnya.

"Untuk kuota beasiswa 
yang kami sediakan yaitu 
masing-masing satu kelas 
setiap jurusannya. Men- 
genai waktu pendaftaran 
PPDB telah kami buka mulai 
Mei dan akan berakhir pada 
Agustus 2021," jelasnya.

Selain m enjaring siswa 
melalui program beasiswa, 
Topan menarhbahkan, se
kolah yang telah menjalin 
kerja sama dengan berbagai 
perusahan, baik sebagai

tempat PKL siswa maupun 
penyaluran tenaga kerja 
melalui BKK (Bursa Ker
ja Khusus) yang dimiliki. 
juga membuka pendafta
ran PPDB bagi siswa yang 
masuk melalui jalur reguler.

"Dari jalur reguler ini 
kami juga akan menjaring 
siswa sebanyak tiga ke
las. Jadi total kuota PPDB 
yang kami sediakan tahun 
ini yaitu enam kelas,” ka- 
tanya. (ayi)


