BEASISWA BANK INDONESIA (BI)
Beasiswa Bank Indonesia adalah beasiswa yang diberikan oleh Bank Indonesia bagi
mahasiswa jenjang sarjana (S1) di berbagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan
Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai bagian program sosial Bank Indonesia berupa
bantuan biaya kuliah kepada mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan aktivitas
sosial kemasyarakatan.
Universitas Medan Area merupakan salah satu Perguruan Tinggi Swasta di Sumatera
Utara yang mendapatkan kuota Beasiswa Bank Indonesia untuk mahasiswa/i program
sarjana (S1). Bentuk beasiswa yang diberikan adalah Beasiswa Rp. 1.000.000.,- / bulan
(dibayarkan tiap semester) dan mahasiswa/i penerima beasiswa juga berkesempatan
mengikuti pelatihan dan seminar Bank Indonesia dan juga diberikan kesempatan untuk
magang di Kantor Perwalian Bank Indonesia.
Adapun persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa/i Universitas Medan Area sebagai
penerima Beasiswa Bank Indonesia adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Mahasiswa aktif pada semester 5 dan 7 serta terdaftar pada forlap PD-Dikti,
Usia tidak lebih dari 23 tahun pada saat pengajuan beasiswa,
Surat Permohonan tertulis kepada Rektor (materai 6.000),
Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) semester
awal s/d semester berjalan yang dilegalisir,

5. Fotokopi transkrip nilai yang disahkan oleh pihak perguruan tinggi dengan IPK
minimal 3.00 (dilegalisir),
6. Memiliki pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak
kebermanfaatan bagi masyarakat,
7. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya pada bidang ko-kurikuler atau ekstra
kurikuler,
8. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas/Jurusan,
9. Fotokopi kartu keluarga,
10. Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan dari Kepala Desa,
11. Surat pernyataan kesedian mengikuti peraturan dan ketentuan dari Bank Indonesia
terkait dengan pemberian dana beasiswa yang ditandatangani diatas materai 6000,
dan
12. Print Out data PD-Dikti mahasiswa pada laman http://forlap.ristekdikti.go.id.
Untuk mendapat Beasiswa Bank Indonesia, mahasiswa/i harus mengikuti 5 (lima)
tahapan, yaitu sebagai berikut:






tahap I yaitu pengumpulan berkas yang sudah ditentukan.
tahap II yaitu seleksi berkas oleh panitia Universitas dan dilanjutkan oleh panitia dari
Bank Indonesia
tahap III yaitu pengumuman seleksi berkas
tahap IV yaitu wawancara/interview dengan pihak Bank Indonesia
tahap V yaitu Pengumuman

