


 

 

 
 

Kriteria umum penerima beasiswa 

1) Jenjang S1  

a. Merupakan mahasiswa aktif program S1 yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa atau 

surat keterangan aktif. 

b. Tidak memiliki hubungan keluarga yang terafiliasi oleh Bank Indonesia 

c. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS) atau 3 

(tiga) semester. 

d. Setiap mahasiswa, menerima beasiswa paling lama hanya 4 (empat) semester sepanjang 

memenuhi kriteria yang telah di tentukan. 

e. Maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima 

beasiswa. 

f. Tidak sedang menerima beasiswa dari Lembaga lain dan/atau berada dalam status ikatan dinas 

dari Lembaga/instansi lain. 

g. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan 

bagi masyarakat. 

h. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengambangkan Generasi Baru Indonesia (GenBI) 

serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 

 

2) Kriteria Mahasiswa S1 Reguler  

a. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4) 

b. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu 

(pra sejahtera) yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari 

kelurahan/desa domisili orang tua mahasiswa. Apabila jumlah mahasiswa yang mengajukan 

SKTM melebihi kuota, maka yang dinyatakan lolos seleksi mengacu pada rangking dari hasil 

seleksi. Dalam hal tidak terdapat calon penerima beasiswa yang berasal dari kalangan keluarga 

kurang mampu. Maka dibuka kesempatan kepada mahasiswa lainnya sebagai calon penerima 

beasiswa sepanjang memenuhi persyaratan yang telah di tentukan. 

c. Membuat resume pribadi dan motivation letter dalam Bahasa Indonesia. 

d. Menyertakan surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik atau non – akademik). 

 

 

 

 



 

 

3) Daftar nama calon penerima beasiswa harus disertai dengan kelengkapan dokumen pendukung 

sebagai berikut : 

a. Jenjang S1 

1) Biodata yang disediakan oleh Bank Indonesia (Form A.1) 

2) Fotokopi kartu identitas (KTP dan KTM) yang masih berlaku 

3) Fotokopi Kartu/Lembar Hasil Studi 

4) Resume pribadi dan motivation letter dalam Bahasa Indonesia. 

5) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) jika ada mahasiswa dari keluarga pra sejahtera yang 

mengajukan. 

6) Surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik atau non – akademik) 

7) Fotokopi buku rekening bank (bagian depan dalam) atas nama mahasiswa. 

8) Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam status 

ikatan dinas dari Lembaga/instansi lain. 

9) Surat pernyataan bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan komunitas 

mahasiswa penerima beasiswa Bank Indonesia serta berpartisipasi pada semua kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 

10) Fotokopi berkas prestasi lainnya (semua bidang dan disiplin ilmu jika ada) antara lain berupa 

sertifikat penghargaan, piagam, magang, prestasi dalam kegiatan (nasional/internasional),dll. 

4) Bank Indonesia melakukan seleksi wawancara kepada calon penerima beasiswa yang diajukan oleh 

PTN/PTS/SMK untuk dinilai dan diseleksi yang kemudian ditetapkan sebagai penerima beasiswa. 

5) Pelaksanaan seleksi wawancara akan dilakukan secara offline dengan carat atap muka langsung 

dengan mahasiswa/i ke PTN/PTS/SMK. Adapun tata cara pelaksanaan wawancara calon penerima 

beasiswa BI secara offline akan di informasikan kemudian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Form A.1 
 

 

 

 

Pas foto Terbaru berwarna 

(uk. 3 x 4) 

BIODATA MAHASISWA 

NAMA LENGKAP 
 JENIS KELAMIN  

A G A M A  

 

TEMPAT & TANGGAL LAHIR 
 GOL DARAH  

SUKU BANGSA  

 

PERGURUAN TINGGI 
 IP SEMESTER 

TERAKHIR 

 

 

FAKULTAS & JURUSAN 
 

ALAMAT LENGKAP  

(SESUAI KTP) 

ALAMAT LENGKAP  

(DOMISILI SAAT INI) 

 

KONTAK PERSONAL 
NO. TELEPON/HAND PHONE E-MAIL ADDRESS FACEBOOK/TWITTER 

   

NAMA 

LENGKAP 

BAPAK 1 

I B U 2 
 

MINAT & BAKAT 

(sebutkan minimal 2) 

KETERAMPILAN HIDUP 
 

 
 

(sebutkan minimal 2) (life skills) 

 

POTENSI DIRI 

 

 
 

(sebutkan minimal 2) 

 
AKTIVITAS SOSIAL YANG 

BIASA & BISA DILAKUKAN DI 

WILAYAH TINGGAL/KAMPUS 

1 

2 

APAKAH ANDA SIAP BERPERAN AKTIF DALAM KEPENGURUSAN & KEGIATAN KOMUNITAS PENERIMA BEASISWA BANK INDONESIA 

BERSEDIA/TIDAK * alasan : 

(coret salah satu) 

SARAN - SARAN UNTUK PENGEMBANGAN KOMUNITAS PENERIMA BEASISWA BANK INDONESIA : , , , 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(TTD & NAMA LENGKAP) 

dengan ini saya menyatakan : 

1. mengikuti dan mematuhi segala persyaratan, peraturan, ketentuan dan arahan yang berlaku dalam program Beasiswa Bank Indonesia 

2. menjaga nama baik Bank Indonesia serta berkontribusi positif dalam pengelolaan Generasi Baru Indonesia dan berperan aktif dalam kegiatan – kegiatan yang di selenggarakan oleh Bank 

Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab moral sebagai insan akademis yang berkarakter 

biodata ini harus di isi dengan lengkap dan dikembalikan ke panitia seleksi 

 

 


