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KATA PENGANTAR 

 

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan 

Rahmat dan Nikmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis Beasiswa Bank 

Indonesia (BI) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Meskipun penyelesaiannya 

memerlukan curahan tenaga dan pikiran, namun tidak akan mengurangi semangat kami untuk 

selalu berkarya demi memberikan layanan terbaik kepada mahasiswa. 

Juknis ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tata cara dan 

management pengelolaan beasiswa Bank Indonesia (BI) yang ada di kampus Ulul Albab ini, 

mulai dari proses penerimaan, seleksi calon mahasiswa penerima, serta proses pencairan uang 

beasiswa. 

Harapan dari adanya Juknis ini adalah untuk memberikan kontribusi riil terhadap 

penerima maupun pengelola beasiswa Bank Indonesia (BI), sehingga memunculkan kejelasan 

antar hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan 

beasiswa Bank Indonesia (BI). 

Selanjutnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dalam penyelesaian Juknis ini. Akhirnya, kritik dan saran dari semua pihak sangat 

kami harapkan demi perbaikan buku ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat adanya. Amiin. 

 

 

Tim Penyusun 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan 

bahwa tujuan diselenggarakannya pendidikan tinggi adalah: (1) berkembangnya potensi 

mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, trampil, kompeten, dan 

berbudaya untuk kepentingan bangsa; (2) dihasilkannya lulusan yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya 

saing bangsa; (3) dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta 

kemajuan peradaban dan kesejahtaraan umat manusia; dan (4) terwujudnya pengabdian 

kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam 

memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih lemah, dan 

dilengkapi adanya dampak krisis ekonomi saat ini, tentu sangat berpengaruh terhadap akses 

untuk memperoleh pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu PTKIN, berupaya untuk membuka akses 

dimaksud dengan cara meringankan beban masyarakat melalui program pemberian beasiswa 

pada mahasiswa. Maka dari itu, menjadi penting adanya sebuah ketetapan umum dan 

mekanisme pemberian beasiswa tersebut. 

Acuan pengelolaan pemberian beasiswa ini disusun sebagai landasan bagi pengelola dan 

pihak terkait dalam melaksanakan pemberian beasiswa kepada mahasiswa di lingkungan 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Petunjuk teknis ini disusun dengan 

mengacu pada ketentuan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan 

juga Bank Indonesia (BI). Dengan ini, diharapkan terdapat kesamaan persepsi bagi pihak 

terkait dalam menyalurkan beasiswa. 

 

B. Dasar Hukum 

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

2. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

3. PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 

4. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
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5. Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Indonesia (BI) Perwakilan Malang 

dengan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019. 

  

C. Tujuan 

Pemberian beasiswa bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, indeks pembangunan manusia dan daya 

saing bangsa. 

2. Meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan belajar di perguruan tinggi. 

3. Mengurangi jumlah mahasiswa yang putus belajar karena kurang mampu dalam hal 

ekonomi. 

4. Meningkatkan prestasi dan motivasi mahasiswa, baik pada bidang akademik/kurikuler, ko-

kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

5. Mendorong dan meningkatkan semangat belajar para mahasiswa agar dapat 

mempercepat penyelesaian studinya. 

6. Sebagai bentuk penghargaan universitas kepada mahasiswa UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

 

D. Sasaran  

Beasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diberikan kepada 

mahasiswa semester IV (empat) dan VI (enam) yang berasal dari keluarga kurang mampu 

serta mempunyai prestasi baik secara akademik maupun non-akademik. 
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BAB II 

KETENTUAN PENGAJUAN BEASISWA BANK INDONESIA (BI) 2019 

 

A. SYARAT-SYARAT PENERIMA BEASISWA 

 

1. PERSYARATAN UMUM 

a. Wajib mengisi Formulir Pengajuan Beasiswa (pengisian formulir dilakukan secara 

online pada laman http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/panel-beasiswa. 

Kemudian cetak bukti pendaftaran online nya. 

b. Fotokopi KTP dan KTM. 

c. Printout Transkrip Nilai dari SIAKAD masing-masing. 

d. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester 1 s/d terakhir. 

e. Pas photo terbaru berwarna (ukuran 3x4, 4 lembar). 

f. Berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, dibuktikan dengan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM) secara ekonomi yang dikeluarkan oleh 

Kepala Desa/Kelurahan tempat asal. 

g. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 

Akademik 2018/2019, dibuktikan dengan copy her-registrasi/pembayaran UKT 

semester genap tahun akademik 2018/2019. 

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

sebagaimana terlampir. 

i. Menyertakan surat rekomendasi akademik layak menerima beasiswa 

yang diterbitkan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama 

dan Alumni dan atau Kasubbag. Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni. 

j. Membuat Resume Probadi/CV (maksimal 3 halaman). 

k. Motivation Letter dengan format (A4 maksimal 2 halaman, font 

Arial/Calibri ukuran 11, spasi 1,5). 

l. Bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan Komunitas 

Generasi Baru Indonesia (GenBI) serta berpartisipasi pada semua kegiatan 

yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. 

m. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 (empat puluh) Satuan 

Kreadit Semester (SKS) atau 3 (tiga) semester. 

n. Usia tidak boleh lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun atau belum berusia 24 

(dua puluh empat) tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. 

o. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam status 

ikatan dinas dari lembaga/instansi lain. 

p. Memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4). 

http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/panel-beasiswa
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q. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki 

dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. 

r. Sertifikat prestasi (jika ada). 

s. Dikhususkan bagi Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Akuntansi, 

Manajemen, S1. Perbankan Syari’ah, Teknik Informatika dan 

Matematika. 

 

B. KUOTA BEASISWA 

 

Kuota penerima beasiswa Bank Indonesia (BI) yaitu 50 (lima puluh) mahasiswa, disesuaikan 

dengan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI). 

 

D. PROSES PENDAFTARAN DAN MEKANISME SELEKSI BEASISWA  

            Proses Pendaftaran dan Seleksi Beasiswa Bank Indoensia (BI) Tahun 2019 dimulai 

pada bulan 14 – 22 Februari 2019. Adapun lebih detailnya sebagai berikut: 

 

- Proses publikasi penerimaan beasiswa Bank Indonesia (BI) 

11 – 13 Februari 2019 

 

- Proses Pendaftaran Beasiswa 
 

No Tanggal Proses Keterangan 

1 14 - 15 Februari 

2019 

Pendaftaran Online 

sekaligus penyerahan 

berkas fisik 

1. Pada laman 

http://kemahasiswaan.uin-

malang.ac.id/beasiswa/login. 

2. Sistem akan melakukan 

scooring/penilaian terhadap data 

yang diinputkan oleh pendaftar. 

3. Beberapa aspek yang di-scooring 

oleh sistem : 

- Nilai Akademik 

- Kategori Prestasi 

- Serta kelengkapan berkas, seperti 

yang tertera pada persyaratan 

umum dan Khusus 

4. Tempat penyerahan berkas, di 

kantor Kemahasiswaan (Ged. 

Sport Center Lt. 1) 
  

- Mekanisme Seleksi Beasiswa 

1. Seleksi data online dan kelengkapan berkas 

No Tanggal Proses Keterangan 

1 18 - 20 Februari 

2019 

Kemahasiswaan 

melakukan seleksi data 

online dan kelengkapan 

berkas terhadap pendaftar 

Bagian kemahasiswaan melakukan 

verifikasi data (online dan berkas 

fisik) 

2 21 Februari 2019, 

pukul 14.00 WIB 

Pengumuman hasil 

Seleksi data online dan 

kelengkapan berkas 

terhadap pendaftar 

Bagian Kemahasiswaan 

mengumumkan hasil Seleksi data 

online dan kelengkapan berkas 

terhadap pendaftar pada laman 

http://kemahasiswaan.uin-

malang.ac.id/panel-beasiswa 

http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa/login
http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa/login
http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/panel-beasiswa
http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/panel-beasiswa
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8 22 Februari 2019 Penyerahan data usulan 

penerima beasiswa Bank 

Indonesia (BI) Tahun 

2019 kepada Bank 

Indonesia perwakilan 

Malang 

Bagian Kemahasiswaan 

mengusulkan 70 mahasiswa yang 

dinyatakan lolos seleksi oleh panitia 

seleksi UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang kepada Bank Indonesia 

(BI), untuk kemudian diseleksi lagi 

oleh Bank Indonesia (BI) 

Perwakilan Malang menjadi 50 

mahasiswa 

 

2. Seleksi berkas administrasi 

Teknis seleksi dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Malang 

3. Seleksi wawancara 

Teknis seleksi dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Malang 

4. Pengumuman hasil akhir 

Teknis pengumuman dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Malang 

5. Pencairan beasiswa 

Teknis pencairan dari Bank Indonesia (BI) perwakilan Malang 

 

E. LAIN-LAIN 

1. Panitia tidak menerima Pengaduan/Komplain diluar Jadwal yang telah ditentukan 

diatas. 

2. Segala macam informasi/perubahan tentang Penerimaan Beasiswa dapat dilihat di 

website Kemahasiswaan Universitas http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/panel-

beasiswa.  

3. Setiap Stofmap ditulisi Nama, NIM, Jurusan, IPK, dan No HP. 

4. Berkas yang tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan, tidak akan 

diseleksi 

5. Mengingat beasiswa Bank Indonesia (BI) Tahun 2019 ini masih dalam tahap pengajuan 

oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka terkait keputusan apapun setelah 

pengajuan ini, menjadi kebijakan mutlak oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Malang. 

6. Sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia (BI), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 

akan mengusulkan calon penerima beasiswa Bank Indonesia (BI) sejumlah 70 

pendaftaran, untuk kemudian akan diseleksi lagi oleh Bank Indonesia (BI). 

7. Hal-hal yang belum jelas terkait penerimaan beasiswa Bank Indonesia (BI) Tahun 2019 

dapat ditanyakan langsung di Bagian Kemahasiswaan Universitas, Ged. Sport Center 

(SC) Lantai 1. 

8. Keputusan Panitia tidak bisa diganggu gugat.  

http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/panel-beasiswa
http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/panel-beasiswa
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BAB III 

TEKNIS PENDAFTARAN BEASISWA SECARA ONLINE 

 

 

Setiap pendaftar wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi Sistem Informasi Beasiswa 

(Sibea) pada http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa/login dengan menyelesaikan 

beberapa tahapan yang diperlukan. Sebagaimana penjelasan berikut: 

1. Login Sistem Beasiswa 
 

 
 

Untuk username dan Password default yaitu menggunakan nim masing-masing, jika sudah 

bisa masuk pada laman masing-masing, silahkan mengubah Password sebelumnya sesuai 

dengan keinginan, demi keamanan laman anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASUKKAN NIM 

MASUKKAN NIM 

PILIH MAHASISWA 

KLIK TOMBOL 

1 

2 

3 

4 

http://kemahasiswaan.uin-malang.ac.id/beasiswa/login
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2. TAMPILAN LAMAN MAHASISWA 
 

 
 

Laman ini akan muncul jika Login pendaftar sesuai, untuk pertama kalinya pastikan Profil 

anda telah diisi sebelum anda melakukan pendaftaran beasiswa. Pada saat anda mendaftar 

beasiswa kemudian sistem akan men-direct ke laman Profil, berarti anda belum melakukan 

pengisian Profil,  

 

3. LAMAN ISI PROFIL 
 

 

 
 

KLIK TOMBOL 

ISI SEMUA 

DATA 

KLIK 

TOMBOL 

5 

6 

7 
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4. KLIK TOMBOL PADA KOLOM AKSI 
 

 
 

Ketika sudah berhasil melakukan pengisian data Profil, silahkan pilih Daftar Beasiswa yang 

sedang dibuka. Untuk tombol warna Merah menandakan beasiswa sedang dibuka, jika 

tombol sudah berubah menjadi warna Hijau menandakan pendaftaran beasiswa anda sudah 

berhasil. 

 

5. LAMAN ISI BIODATA PENDAFTARAN BEASISWA 

 

KLIK TOMBOL pada 

beasiswa yang dipilih 

ISI SEMUA 

DATA 

 

KLIK PADA 

TOMBOL 

8 

9 

10 
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6. CETAK FORMULIR ; KLIK TOMBOL PADA MENU AKSI (Warna Hijau) 
 

 

 
 

Jika tombol sudah berwarna Hijau menandakan bahwa pendaftaran beasiswa yang dipilih 

sudah berhasil, selanjutnya silahkan klik tombol yang sudah berwarna Hijau tersebut untuk 

melakukan cetak bukti pendaftaran beasiswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KLIK TOMBOL pada beasiswa 

yang dipilih 

11 
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BAB IV 

MONITORING DAN EVALUASI BEASISWA 

 

 

Secara umum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam hal ini bagian 

kemahasiswaan berhak melakukan monitoring terhadap mahasiswa penerima beasiswa Bank 

Indonesia (BI), baik pada data akademik maupun non-akademik. Selain itu, setiap penerima 

beasiswa di-WAJIB-kan memberikan kontribusi tenaga maupun pikiran jika dibutuhkan oleh 

universitas, selain daripada aktif pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia 

(BI). Apabila penerima beasiswa tidak mentaati aturan tersebut, maka Bagian Kemahasiswan 

(selaku Lembaga pengelola) berhak tidak mengusulkan perpanjangan sebagai penerima 

beasiswa kepada Bank Indonesia (BI) pada semester berikutnya. 

Berdasar monitoring diatas kemudian dapat menentukan hal-hal apa yang sekiranya 

perlu untuk dilakukan berikutnya. 
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BAB V

PEIYUTT'P

petuqiuk teknis Ueq$iswa Bank Indonesia (BI) ini diharaflcan menj:adi euas dalau

mclaksauakan pfogram beasiswa Akhirnya, Semoga petunjuk telsuis ini dapat bermanfaat bagi

berbagai pihak yang terkait dengan beasiswa Bank lndonesia (BI). Atas kerjasama dari berbagai pihak

kani ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belurn diatur datq@ petqaiuk tokris ini al6ao kEmi

sempurnakan kernudian.
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