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Universitas Andalas

Padang.sehr:bungai.i dengan surat dari Bank lndonesia, No/Tanggai,19l195/pdg/srt/B tanggal 3 kiaret
2017. Prihal sama dengan pokok surat di atas, Bank Indonesia kembali akan memberikan
beasiswa kepada mahasiswa Universitas Andalas tahun 2017, untuk itu kami harapkan bantuan
saudara sebagai berikut :

I

Mengirimkan kepada kami calon penerima beasiswa Bank Indonesia (perpanjangan
maupun baru) beseda bahannya sebanyak (
) orang calon, bagi calon
yang dikirim agar datang mengisi blanko BI pada tanggal,2T maret 2017 di Bagian
Kemahasiswaan gedung PKM lantai II Universitas Ardalas.

2

Daftat nama beserta berkas sudah kami terima paling lambat tanggal 24 Maret 2017
,ntuk diperoses lebih lanjut dan akan diseleksi dan di war.vancara di Bank Indonesia.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terirna kasih.
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KRITERIA PENERIMA tsEASISWA BANK INDONESIA 2017

PENJELASAN DAN KRITERIA UMUM

.

Pemberian beasiswa bersifat sosral tanpa ikatan dinas serta tidak drkaitkan dengan
pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai Bank lndonesja.

2.

Program Beasiswa Bank Indonesia terd ri dari 2 pilihan jenis/skema, yaitu reguler dan
unqqulan

3.

Perguruan Tinggi Negeri mitra kerjasama dan pilihan skema program beasiswa di ajukan

'l

oleh Kantor Perwakilan wilayah (Kpw) dan harus mendapat persetujuan

dari

Tim Pelaksana dan Kerjasama Beasiswa Kantor pusat Bank lndonesia.

4.

Beasiswa diberikan kepada mahasiswa dengan kriteria dan jum

ah yang clitentukan

dalam perjanjian kerjasama antara Bank rndonesa dengan perguruan Trnggi Negeri
dengan jangka waktu maksimai selama 2 tahun (4 semester).

5.

Kriteria umum mahasiswa penerima beas swa

a,

Seku'ano

-

k,.angnva telah

r^renvelesa,.

:

an 4 (empat) se.rester dd1 aLaL telal.

menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS).

b)

lv4emiliki lndeks Prestasi Kumulatif (lpK) minimal 3.00 (skala

c)

Berasal darr latar belakang ekonomi kurang mampu (keluarga pra sejahtera)

d)

Umur tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima beasiswa.

e)

Tidak sedang menerima beasiswa dan atau berada dalarr staius ikatan dinas dan
lembaga/lnstansi iain.

f)

Mempunyai pengalaman menjaiankan aktivitas sosial yang mem

4).

,

tki

dampak

kebermanfaata n bag i masyarakat.

'

g)
h)

Membuat personal resume dan mativatian letter.

i)
j)

Menyertakan surat rekomendasi dari 1 tokoh (akademik atau non

Memperoleh rekomendasi dari p mpinan dan atau pejabat perguruan tinggl.

Bersedia
mahas

unluk berperar

swa penerima

-

akademtk).

da^ -engen,bangk:n \orhun,ras
beasiswa Bank Indones a serta berpartrsrpasr pada semua
a,<Lil, mengelcla

kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia

6.

Apabila daiam masa pemberian beasiswa terdapat mahasiswa penerima beasiswa yang

lulus dan atau mengalami penurunan prestasi akademlk d bawah skala indeks yang
ditentukan, maka pihak Perguruan Tinggi Negeri harus mengajukan pengggantian oleh

mahasiswa lainnya yang memenuhi kriteria.pengajuan penggantian mahasiswa
penenma beasiswa tersebut harus disampaikan secara tertulis o eh pimpinan perguruan
Tinggi dan berlaku hingga berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa.
1 dat 2

7.

B.

i,

.rlola program dapat menambah persyaratan selain kriteria umum yang ada, sesuai

o'

,n

p,

,,mbangan kapasitas serta kompetensi mahasiswa penerima beasiswa.

kebutuhan

utuk

meningkatkan prestasi akademik, pengalaman

dan

. \S PROGRAM 5TUDI
. llr, ronomi dan Studi Pembangunan
o M :men/Pendidikan Ekonomi Manajemen
r A silPerdidika r Akutansi
. Pe; kan/Keuan gan Syariah
. Ek ni lslam/Ekonorni Syariah
o M.. ratika/Pend idikan Matematika
PRIC

. Pe, n/Perternaka n/Ag ribisn is/Hortiku ltu ra '
. llr rkum/Hukum Ekonomi Syariah
. llri' .merintaha n
. ili ;sial dan llmu Politik
. r.. kasi/llmu Korr ikasi
. T€. lnformatika
. Si. lnformasi
. llr: rmputer
.' K. .tan Masyara kat
a

un
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