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A.aahlr'.lrllrth llh. Yb.
Dengan hormat, berdasarkan surat Kepala Divisi Kantor perwakilan

Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor 22/fS6lSblSrtlB tanggal 10
Februari 2020 p€rihal sebaSaimana pada pokok surat, maka bcrsama ini
kami sampaikan inforrnasi dimaksud, guna diteruskan dan disosialisasikan
kepada para mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia (sebagaimana dokumen terlampir). Adapun
la€teria mahasiswa yang dapat mengikuti program beasiswa BI ada.lah
se kurang-kurangnya telah mcnyelesaikan 40 (empat puluh) sks atau smt 3
{ti8a} dan maksima.l smt 6 (enaln) dengan prioritas Prodi/Jurusan scbagai
berikut :

1. llmu Ekonomi
2. Manajemen
3. Akuntansi
4. Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah
5. Matematika/Pendidikan Matematika
6. Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
7. Ilmu Sosial dan tlmu Politik
8. Komunikasi Penyiaran Islam/llmu Komunikasi
9. Sistcm Informasi

Pengqluan Beasiswa Reguler BaIIk tndonesia Tahun 2020 disertai dengan
kelengkapan dokumen, diajukan oleh Dekan Fakultas kepada Rektor UIN
Sunan Ampet Surabaya, dan paling lambat diterima oleh Bagan
Kemahasiswaan dan Alumni pada hari/tanggal: Soqlq 1? Fcbnnrl 201X)

pada jam ke{a.

Dcmikian untuk dip,edomad,
disampaikan terimakasih

Wesalanu'elallurn 1[r. [lb.

2r+r.oB]x.hhlirc.,o

atas pcrhatian dan kerjasamanya

Bidang .Kemahasiswaan
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Lampira. Surat No.22l /Sb rtlB

Proses Seleksi Administrasi
Beas;swa Sank hdonesia Reguler Tahun 2020

Kelengkapan
Biodata sebagaimana Form A-l
rPK>300
Foto copy kartu identitas KTP
Foto copy kartu identrtas Kartu Mahasrswa
Foto copy f artr.r/Lembar niiit-studilxH5Jterbarir sernester Ca
2019t2020
Surat (eterangan AKif sebagai mahasiswa dari Fakultas / Jurusan
(terlampir)
Transkrip Akademik
Ybs sudah menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (5KS)

atau 3 (tiqa) semester
Usia 23 tahun atau belum berusia 24 lahun pada saat ditetapkan sebagai
penerima beasiswa
Surat Pernyataan bermalerai Rp6.000 (terlampir), yang menyatakan :

1 . Tidak sedang menerima beasiswa dary'atau berada dalam status
ikatan dioas dari lembagrinstansi lain,

2. Bersedia untuk berperan aktif, mengelola dan mengembangkan
Komunitas penerima beasiswa Bl (Generasi Earu lndonesia/Gengl)

serta berpartisipasr dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank

lndonesia
Surat KaEranganTA;[ lllarnpu dari RT/RW
(Bapak & lbu iika keduanya beke4a)

atau Slip Gaji Resmi Orangtua

ffisia
Resume am Ba asa ndonesia
urat dari dari 1 to akadem'k

Berkas Adminsitrasi
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BANK INDONESIA Form A{

BIODATA MAHASISWA
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SURAT PERNYATAAN

Saya yang bedanda tangan di barvah ini:
Nama

NIM :

Jwusa/Frodi I

Fakultas :

S€megter :

Alamatsekarang :

No, HP :

dengart ini menyatakan dengan sebenamya bahwa saya :

1. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber/l-embagd lnstansi/yayasan manapun dalam bentuk

apapun sorla tidak sedang bekeriardalam status ikalan dinas dad Lembaga/lnstrasi/yayasan

lainnya.

2. Akan beperan aktif, me0gelola dan mengembangkan komunitas mahasbsa penerima beasiswa

Bank lndonosia yaitu Generasi Baru lndonesia (GenBl).

3. Se$!a ififomasi yang terlampir dalam dokumen permohonan beasiswa Bank Indon€sia ini adrlsh

hnar.

Berikut kegiatan kemahasiswaan yang telah, sedang dan yang akan dilakukan:

Surat pemyatan ini saya buat dengan sebenar-benamya daIr penuh kesadaran, tanpa paksaan dan
tekanan dad pihak manapun dan apabila ada ketidakbenaran dalam inlormasi yang saya sampaikan,

maka saya bersedia mengembalikan dana beasiswa ini dan siap menerima s ksiyang akan

diberikan.

Demilian surat pemyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan beasiswa Bank

lndonesia Tahun 2020.

Surabaya, Februeri2020
Hormat Saya

Meterai Rp 6.000

NIM
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N0, .,....................,..,....,.......,

Yang bertanda tangan dibawalr ini:

Nama

NIP

Pangkaucolor€an
Jabatan

Dengan ini rnenerangkan bahwa nama teBefut di bawah ini:

Nama

NIM

Jurusan/Prodi
Semester

tercrtal sebaga mahasiswa Jurusan/Pmdi ....,..,......................... Fakultas ,.....,...,.,.............,...... pada

ssmoster Gene T*un Alaan 20192020, yang bers gkutao pada saat ini masih *til kuli di t*ap
Sarjana.

Demikian surat keterangan inidiberikan kepada yang bersangkutan dikaronakan pcstasi
akademik yang dipeoleh mahasiswa tersebut dan dipergunakan sebagai persyaratan Beasrswa Bank

lndonesia Tahun 2020.

Surabaya, Februari 2020
-Jabatan.

stempel fakulhs

l.l<r"
:3:.a*::::i:-:riji::ri:j sji:::g
NlP. .....,...........,..........,..,.

SURAT KETTRANGAN
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