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Program Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2019
Dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk
mendukung kemajuan pendidikan di indonesa, bersama ini dapat kami sampaikan
bahwa Bank indoneski secara aktif
melaksanakan program penyaluran beasiswa kepada mahasiswah
Perquruan Negeri/Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTN/PTIN).
Sehubungan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa
pada tahin 2019, Bank Indonesia kembali menyelenggarakan Program Beasiswa Bank
Indonesia baqi mahasiswa/i Uniyersitas Lampung dengan pelaksanaan program
sebagai berikut.
Beasiswa diberikan kepada mahasiswa sebanyak 50 (lima puluh) orang selama 1 (satu) tahun dengan persyaratan:- Mahasiswa
program sarjana (S1) dan jurusan/program studi tertentu (terlampir);- Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat
puluh) satuan kredit semester (SKS) dan atau menempuh semester 3 (tiga);- Memiliki indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
mimmal 3.00 (skala 4):- Usia 23 (dua puluh tiga) tahun alau belum berusia 24 (dua puluh empat) tahun pada saat ditetapkan
sebagai penerima beasiswa;- Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak kebermanfaatan
bagi masyarakat;- Bersedia berperan aktif mengelola danmengembangkan kemunitas penerima beasiswa BI (Generasi Baru
indonesia/GenBI) serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;- Membuat motivation letter
dalam Bahasa Indonesia:- Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan/atau berada dalam status ikatan dinas dari
lembaga/istansi lain;- Menyertakan surat rekomendasi dari 1 tokoh(akademik atau non-akadernik); - Diutamakan berasal dan
latar belakang ekonomikeluarga kurang rnampu (ora sejahtera)- Dana beasiswa yang akan diterima setiapmahasiswa
penerima adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dengan jangka waktu pemberian beasiswa selama 12
(dua belas) bulan.- Dalam hal terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang lulus dalam jangka waktu penyaluran beasiswa,
maka harus digantikan oleh mahasiswa lain yang memenuhi syarat.- Apabila terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang
memperoleh hasil IPK di bawah 3.00 (skala 4) dalam jangka waktu penyaluran beasiswa, maka harus digantikan oleh
mahasiswa lain yang memenuhi syarat Terdapat 80 (delapan puluh) nama mahasiswa kandidat penerima beasiswa kepada
kami yang selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara (waktu dan tempat akan ditentukan kemudian) beserta dokumen
pendukung sebagai benkut:- Biodata mahasiswa/i sesuai dengan format dari Bank Indonesia (terlampir),- Salinan kartu identitas
(KTP dan KTM yang masih berlaku;- Kartu Hasil Studi (KHS) dan salinan transkrip nilai hingga semester terakhir yang telah
dilegalisir- Motivation Letter dalam Bahasa Indonesia;- Bukti pendukung aktivitas sosial yang memilikidampak
kebermanfaatan bagi masyarakat, - Surat pernyataan tidak sedang bekerja atauberada dalam status ikatan dinas dari
lembaga/instansi lain, dan tidak sedangmemperoleh beasiswa dari badan/lembaga/instansi/yayasan lain;- Surat rekomendasi
dari 1 (satu) tokoh (akademik atau non-akademik);- Surat rekomendasi dari PTN/PTIN tempat mahasiswamenempuh
pendidikan,- Surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang,
Berkas/dokumen mahasiswa kandidat penerima Beasiswa Bank Indonesia yang telah lulus seleksi administrasi paling lambat tanqgal
8 Februari 2019 di Sub Bagian Kemahasiswaan FMIPA.
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