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PENGANTAR 
 

Petunjuk Teknis (Juknis)  Beasiswa Cendekia  BAZNAS (BCB) berfungsi sebagai acuan 
dalam pelaksanaan program BCB.  Juknis ini  memuat tentang tahapan persiapan, 
pelaksanaan program, dan monitoring evaluasi serta pertanggungjawaban penggunanya. 
Program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) yang pelaksanaannya ditangani oleh Lembaga 
Beasiswa BAZNAS di bawah tanggung jawab Direktorat Pendistribusian.  

Program ini dimaksud sebagai bagian dari tanggung jawab BAZNAS dalam upaya 
mencerdaskan kehidupan, mengentaskan kemiskinan, dan menyiapkan generasi bangsa 
Indonesia di masa depan yang lebih baik. 

Pendanaan program ini berasal dari dana zakat dan dana-dana lainnya, baik melalui 
kerjasama maupun bentuk-bentuk lain sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-
undangan. 

Dengan petunjuk teknis ini, pendistribusian dana zakat dilakukan secara transparan dan 
akuntabel. Semoga Allah memudahkan dan memberikan berkah dalam pelaksanaan 
program mulia ini. 
 
  

Lembaga Beasiswa BAZNAS 
 
 

Email  : beasiswa@baznas.go.id 
Facebook : Lembaga Beasiswa Baznas 

Instagram : lembagabeasiswabaznas 
Twitter : BeasiswaBaznas 
No Telp : 0813-8286-7500 

Website : beasiswabaznas.org 
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BAB I 
TENTANG LEMBAGA BEASISWA  BAZNAS 

  
A. Latar Belakang   

Pemerataan pendidikan masih menjadi problem klasik di tanah air. Kualitas 
pendidikan dan ketiadaan akses menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat marginal. 
Menurut data 2016, "Hanya 30 persen pelajar Indonesia yang melanjutkan ke jenjang 
perguruan tinggi". 

Dari sisi kualitas, perbedaan kualitas sekolah pada tingkat pendidikan menengah 
berimbas pada kesempatan siswa melanjutkan ke perguruan tinggi juga keberhasilan 
menyelesaikan pendidikan di universitas. 

Mengutip penelitian Fadjrian Imran, di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2008 
saja ada sekitar 10% atau sekitar 300 mahasiswa yang terpaksa putus kuliah karena 
berbagai sebab. Masalah ekonomi dan ketidaksanggupan bidang akademik menjadi 
faktor penyebabnya. Persentase drop out mahasiswa yang paling tinggi di Indonesia ada 
di Provinsi Bengkulu (8,24 persen) atau 3.947 dari 47.913 dari total mahasiswa tahun 
2017 lalu. Dari hampir empat ribu mahasiswa yang putus kuliah tersebut, hanya ada 2 
mahasiswa yang berasal dari kampus negeri. Jumlah perguruan tinggi swasta di provinsi 
ini memang jauh lebih banyak, yaitu 18 lembaga. Sementara hanya ada satu perguruan 
tinggi negeri1. Pertimbangan memberikan kesempatan kepada golongan kurang mampu 
untuk memperoleh akses pendidikan menjadi dasar utama pendayagunaan zakat untuk 
beasiswa pendidikan. 

B. Dasar Hukum  
Program dan kegiatan Lembaga Beasiswa BAZNAS  berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan sebagai berikut.  
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5255 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5508) 

3. Keputusan Presiden RI Nomor 66/P Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Anggota Badan 
Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 

4. Keputusan Presiden RI Nomor 88/P Tahun 2015 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil 
Ketua Badan Amil Zakat Nasional Periode 2015-2020 

                                                 
1https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/10-provinsi-dengan-persentase-mahasiswa-drop-out-do-

tertinggi- 1519122848) 

 

https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/10-provinsi-dengan-persentase-mahasiswa-drop-out-do-tertinggi-
https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/10-provinsi-dengan-persentase-mahasiswa-drop-out-do-tertinggi-


 

5. Renstra Badan Amil Zakat Nasional tahun 2015 – 2020 
6. Keputusan rapat pleno Badan Amil Zakat Nasional tanggal 2 Januari 2018 

 
 C. Tujuan   
  Lembaga Beasiswa BAZNAS didirikan dengan 2 tujuan utama: 
1. Menyediakan dana pendidikan demi terjaminnya keberlangsungan program pendidikan 

bagi golongan kurang mampu/miskin sebagai pertanggungjawaban antar generasi; 
2. Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki kedalaman ilmu pengetahuan dan 

keluhuran akhlak. 
 
 

Visi 
Menjadi Lembaga pembinaan yang melahirkan kader umat yang berintegritas dan 
profesional 
 

Misi 
1. Menjalankan sistem kerja terbaik & profesional 
2. Membentuk SDM unggul & Profesional 
3. Mengoptimalkan jaringan kerja & kontribusi dalam masyarakat 

   
 
 

BAB II 
BEASISWA CENDEKIA BAZNAS 

 
  
A. Rasional  

Mengutip data Kemristekditi, jenjang pendidikan S-1 mendominasi pendidikan 

perguruan tinggi sebesar 60,67% dari total keseluruhan program studi di Indonesia dengan 

kepemilikan perguruan tinggi berbentuk universitas sebesar 59.94%2.  

Sementara di 2015, terdapat 400.000 lulusan sarjana S-1 yang menganggur. Penelitian 

menunjukkan bahwa selain faktor akademis, faktor ekonomi menjadi penyebab utama 

mahasiswa putus kuliah. 

Hal-hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Beasiswa Cendekia BAZNAS. 

 
 

                                                 
2 (https://forlap.ristekdikti.go.id/files/downloadinfografis/MQ). 

https://forlap.ristekdikti.go.id/files/downloadinfografis/MQ


 

B.  Tujuan dan Sasaran  
Tujuan Beasiswa Cendekia BAZNAS adalah untuk meningkatkan kualitas SDM 

mustahik pada level perguruan tinggi.  Adapun sasaran beasiswa ini secara umum 
diprioritaskan kepada ashnaf fakir, miskin atau fi sabilillah. 
  
 

C.  Jenis dan Alokasi Beasiswa  
Jenis Beasiswa Cendekia BAZNAS terdiri dari: 

1. Beasiswa bagi mahasiswa di 8 kampus utama yakni Universitas Indonesia (UI), 
Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi 
Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga 
(Unair), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Hasanuddin (Unhas) 

2. Beasiswa bagi 81 kampus negeri atau swasta yang berakreditasi minimal B. 
 

 
D.  Persyaratan Umum  

1. Hanya untuk mahasiswa S-1 reguler Perguruan Tinggi berakreditasi minimal B. 
2. Minimal IPK 3,00 (skala 4,00) dan minimal semester 4 pada semeseter genap tahun 

akademik 2017/2018 
3. Masuk kategori mahasiswa yang membutuhkan bantuan ekonomi  

  
E.  Persyaratan Khusus  

Beasiswa Cendekia BAZNAS bekerjasama dengan bagian kemahasiwaan kampus.  
Kemahasiswaan kampus melakukan proses seleksi, pendistribusian bantuan dan 
pembinaaan sesuai dengan yang telah disepakati bersama tim LBB. 

 
F.  Komponen Pembiayaan  

Komponen pembiayaan beasiswa terdiri atas: 
1. Uang saku 
2. SPP/UKT 
3. Uang Pembinaan 
 

G.  Persiapan 
 Ada 3 tahapan dalam persiapan yaitu publikasi seleksi, pemilahan data, dan Koordinasi 

dengan pihak kampus. 
Pada tahap pertama sosialisasi Beasiswa Cendekia BAZNAS dilakukan melalui kanal  

instagram dan facebook. Pendaftaran dilakukan secara daring (online) melalui 
bit.ly/form_bcb (untuk 81 kampus) dan di bit.ly/formbeasiswacendekiabaznas (untuk 8 
kampus). 

Pemilahan data dilakukan oleh tim LBB. Kelengkapan dan kesesuaian  data menjadi 
bagian seleksi. Sekitar 4.000 data pendaftar tidak lengkap, tidak sesuai atau nama yang 
sama dari total hampir 27 ribu pendaftar. 



 

Selanjutnya LBB menghubungi pihak kemahasiswaan kampus untuk berkoordinasi. 
Pihak kampus akan memilih nama-nama sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 
terutama kriteria tidak diperkenankannya mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa 
dari pihak lain. Kriteria ini disepakati oleh pihak kampus sebagai upaya untuk memberi 
peluang mahasiswa lainnya.  

 
H. Pelaksanaan Program 

1) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kampus – BAZNAS 
Seluruh pembiayaan BCB dilakukan melalui kampus, baik dana SPP, uang saku, 

maupun proses pembinaan. Perjanjian kerjasama dilakukan dengan melampirkan 
seluruh dokumen legalitas kampus. Perjanjian berlaku selama 2 tahun (2018 – 
2020). 

 
2) Penandatangana Akad (lihat lampiran 1)  

Akad ditandatangani peserta beasiswa dengan diketahui pihak kampus dan 
pihak BAZNAS sebagai saksi. 

 
3) Pendistribusia Beasiswa 

Sesuai perencanaan anggaran, pendistribusian anggaran dari BAZNAS kepada 
pihak kampus dilakukan setiap 6 bulan pada bulan Juli dan Desember.  Komponen 
terdiri atas SPP, uang saku, dan dana pembinaan. Namun diharapkan untuk uang 
saku penyaluran kepada mahasiswa dilakukan setiap bulan. 
 

4) Kurikulum Pembinaan ada di lampiran 2. 
 

5) Laporan dan dokumentasi (lihat lampiran 3) 
Laporan dan dokumentasi dilakukan setiap bulan tanggal 1 – 10 bulan 

berikutnya. Format Laporan secara online di bit.ly/laporanbulanankampus untuk 
laporan bulanan kampus dan di bit.ly/laporanbulananindividu untuk laporan 
bulanan individu. 

 
I. Monitoring dan Evaluasi 
  Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan oleh tim monev BAZNAS, secara acak 
baik waktu maupun kampus yang dipilih. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

J. Ketentuan tambahan 
 
Salah satu komponen Beasiswa Cendekia BAZNAS adalaha SPP/UKT. Lembaga Beasiswa 
BAZNAS akan  membayarkan SPP/UKT peserta beasiswa melalui rekening kemahasiswaan 
kampus dengan ketentuan: 

1. Pembayaran  SPP/orang/semester sesuai dengan nilai aktual setiap orang dengan 

maksimal Rp4.000.000/orang/semester.  

2. Apabila ada saldo  antara total yang ditransferkan oleh Lembaga Beasiswa BAZNAS 

dengan total SPP/UKT yang harus dibayarkan peserta beasiswa, maka kampus 

dapat memilih salah satu dari opsi berikut:  

2.1. Saldo dikembalikan langsung kepada Lembaga Beasiswa BAZNAS, atau 

2.2. Saldo dialokasikan oleh Lembaga Kampus untuk membantu pembayaran SPP 

mahasiswa lainnya, dengan ketentuan: 

2.2.1. Lembaga kampus mengirmkan  surat pemberitahuan kepada Lembaga 

Beasiswa BAZNAS tentang pengalokasian tersebut. 

2.2.2. Bantuan yang diberikan hanya untuk bantuan SPP satu semester 

2.2.3. Mahasiswa yang diberikan bantuan tidak sedang tergabung dalam 

peserta Program Beasiswa Cendekia BAZNAS 

2.2.4. Mahasiswa yang diberikan bantuan tergolong mustahik zakat yang 

dipilih oleh pihak kampus, dengan melengkapi berkas sebagai berikut: 

a. Form penerima bantuan (Lampiran 4) 

b. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) terbaru dari kelurahan.  

c. FC KTP orang tua 

d.   FC Kartu Keluarga (KK) 

e.   Surat keterangan aktif kuliah 

2.2.5. Lembaga kampus melaporkan peserta yang diberikan bantuan kepada 

pihak Lembaga Beasiswa BAZNAS, dengan ketentuan sebagai berikut: 

 

No Nama NIM Jurusan No HP Nominal bantuan (Rp) 

      

      

 
BAB III 

PENUTUP 
 

Juknis ini berlaku untuk Beasiswa Cendekia BAZNAS periode 2018 – 2020. Apabila ada 
perbaikan akan dikomunikasikan kemudian.  
 
 
 



 

Lampiran 1.  Akad Peserta Beasiswa Cendekia BAZNAS 
 

AKAD 
Penerima Program Beasiswa  Cendekia  BAZNAS 

 
“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, 

sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. 
Tangan Allah di atas tangan mereka …” 

(QS. Al Fath: 10) 
 

Bismillahirrahmanirrahim, 
 

Pada hari ini, saya berakad untuk Beasiswa Cendekia BAZNAS 
Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Perguruan Tinggi :  
Program  :  
 
Saya menyatakan siap berkhidmat dalam program Beasiswa Cendekia BAZNAS dengan 
semua ketentuan hak dan kewajiban sebagai seorang penerima beasiswa sebagai berikut: 
 
Hak 

1. Mendapatkan bantuan biaya pendidikan berupa SPP/UKT maksimal 
Rp.4.000.000,00/semester  sampai semester 8 dan uang saku Rp. 400.000/bulan 

2. Mendapatkan program pembinaan 
 

Kewajiban 
1. Menjunjung tinggi akhlak islami dan kemuliaan Islam. 
2. Menjaga nama baik institusi Lembaga Beasiswa BAZNAS dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
3. Mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dalam program Beasiswa Cendekia 

BAZNAS. 
4. Siap mendukung, mengikuti, dan berkontribusi dalam program-program dan 

pembinaan Lembaga Beasiswa BAZNAS. 
5. Siap menerima konsekuensi pemutusan akad jika: 

5.1. Jika penerima beasiswa dikeluarkan karena alasan indisipliner, pencemaran 
nama baik, dan sejenisnya, 

5.2. Jika penerima beasiswa tidak memenuhi kriteria Indeks Evaluasi yang 
ditetapkan oleh program Beasiswa Cendekia BAZNAS,  penerima beasiswa yang 
bersangkutan akan dikeluarkan dari program Beasiswa Cendekia BAZNAS 

 
Akad ini berlaku sejak ditandatangani. 



 

 
Demikian akad ini saya tanda tangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari 
pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.   
     
  
 
 

Ditandatangani pada: 
    hari, tanggal/bulan/tahun 
     
    Saya yang bertekad, 
 
 
 
 
 
    () 

 
 
Catatan: Tanda tangan di atas materai Rp6.000,00 
 
 
 
Mengetahui Nama, jabatan, tanda tangan 
 
1. _________________________________(perwakilan pihak kampus) 
2. Sri Nurhidayah, Direktur Program Lembaga Beasiswa BAZNAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Foto 4 x 6 



 

Lampiran 2.  Pembinaan BCB 
 

PEMBINAAN  BEASISWA   CENDEKIA  BAZNAS 
MEI 2018 – JULI 2020 

  
I. PENGANTAR 

Beasiswa Cendekia BAZNAS merupakan program Lembaga Beasiswa BAZNAS bagi  
para mahasiswa terpilih. Dengan visi  melahirkan kader umat yang berintegritas dan 
profesional, Beasiswa Cendekia BAZNAS tidak sekedar memfasilitasi biaya hidup dan 
biaya pendidikan para pesertanya, namun juga memberikan pembinaan reguler. 
Beasiswa Cendekia BAZNAS bekerja sama dengan lembaga kampus untuk melakukan 
proses seleksi dan pembinaan. Pola ini dipilih sebagai upaya mengoptimalkan dana 
zakat bagi peningkatan kualitas umat. 

 
II. TUJUAN PEMBINAAN 

Setelah mengikuti pembinaan penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS diharapkan 
dapat memperlihatkan 4 hal berikut: 
1. Berakhlak Islami 

Setiap penerima Beasiswa Cendekia BAZNAS senantiasa menutup aurat, 
menjalankan shalat 5 waktu (khusus untuk laki-laki senatiasa berjama’ah di masjid), 
mampu membaca Al-Qur’an, memiliki aktivitas sosial-kerelawanan, dan memahami 
gerakan Zakat yang diusung BAZNAS. 

2. Kemampuan Komunikasi 
Kemampuan menuangkan ide melalui komunikasi lisan dan tulisan. Aktif 
berkomunikasi baik di media sosial, tidak menyebar hoax dan bersedia mengikuti 
media sosial yang dimiliki BAZNAS. 

3. Kemampuan Bahasa Asing (Inggris) 
Ditujukan dengan hasil tes TOEFL yang memadai pasca pembinaan. 

4. Kesiapan Menghadapi Dunia Pasca Kampus 
Kemampuan untuk mempersiapkan karir yang didambakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. TEMA PEMBINAAN 
 

Waktu Tema Target Catatan 

Semester Ganjil 

2018 

Penandatanganan 

akad & komitmen 

Seluruh penerima manfaat 

memahami kewajiban dan 

haknya 

Akad terlampir 

Pembinaan Ke-

islam-an 

Memahami dan 

melaksanakan kewajiban 

sebagai muslim 

1. Pembinaan diawali 

dengan membaca Al 

Quran dan nasehat 

Islami untuk senantiasa 

melaksanakan 

kewajiban. 

Pembinaan senantiasa 

melengkapi dokumen 

kehadiran penerima 

manfaat, nama 

pemateri, dan 

dokumentasi kegiatan 

2. Setiap bulan laporan 

dilakukan oleh pihak 

kampus melalui 

bit.ly/laporanbulananka

mpus 

3. Laporan Individu 

dilakukan melalui 

bit.ly/laporanbulananin

dividu 

Perencanaan Diri    

Menulis di Medsos, 

Saring sebelum 

sharing 

1. Seluruh peserta Follow  

Twitter:@baznasindonesia  

& @beasiswabaznas 

 

FB:  

badanamilzakat & lembaga 

beasiswa Baznas  

Instagram:@baznasindonesa  

& @lembagabeasiswabaznas 

 

2. Seluruh peserta 

berkomitmen memiliki 

media sosial dan menebar 

kebaikan 

Menulis Menebar 

Kebaikan 

Seluruh Peserta memahami 

kaidah menulis artikel ringan 

dan menuangkan ide 

terbaiknya melalui tulisan 

Pembinaan Ke-

Baznas-an 

Mengenal BAZNAS dan aktif 

dalam kerelawanan LAB-BTB 

Semester Genap 

2019 

Evaluasi 

Pencapaian Target 

6 bulanan 

1. Seluruh peserta senantiasa 

merefleksikan pembinaan 

melalui tulisan di media 

sosial dengan menyertakan 

tagar 

#BeasiswaCendekiaBaznas 

1. Pembinaan diawali 

dengan membaca Al 

Quran dan nasehat 

Islami untuk senantiasa 

melaksanakan 

kewajiban. 

Bicang tokoh 

Akademisi & 

Evaluasi Bersama 



 

Waktu Tema Target Catatan 

Bincang tokoh 

Pengusaha  & 

Evaluasi Bersama 

@lembagabeasiswabaznas 

sebagai syiar bagi gerakan 

zakat. 

2. Tulisan terbaik akan 

dibukukan  

Pembinaan senantiasa 

melengkapi dokumen 

kehadiran penerima 

manfaat, nama 

pemateri, dan 

dokumentasi kegiatan 

2. Setiap bulan laporan 

dilakukan oleh pihak 

kampus melalui 

bit.ly/laporanbulananka

mpus 

3. Laporan Individu 

dilakukan melalui 

bit.ly/laporanbulananin

dividu 

Bincang tokoh 

Politisi  & Evaluasi 

Bersama 

Bincang tokoh TNI  

& Evaluasi Bersama 

Bincang tokoh 

pelopor di daerah  

& Evaluasi Bersama 

Semester Ganjil 

2019 

Pertemuan 

tahunan penerima 

beasiswa cendekia 

Baznas  

Seluruh peserta senantiasa 

merefleksikan pembinaan 

melalui tulisan di media 

sosial dengan menyertakan 

tagar 

#BeasiswaCendekiaBaznas 

@lembagabeasiswabaznas 

sebagai syiar bagi gerakan 

zakat. 

1. Pembinaan diawali 

dengan membaca Al 

Quran dan nasehat 

Islami untuk senantiasa 

melaksanakan 

kewajiban. 

Pembinaan senantiasa 

melengkapi dokumen 

kehadiran penerima 

manfaat, nama 

pemateri, dan 

dokumentasi kegiatan 

2. Setiap bulan laporan 

dilakukan oleh pihak 

kampus melalui 

bit.ly/laporanbulananka

mpus 

3. Laporan Individu 

dilakukan melalui 

bit.ly/laporanbulananin

Kunjungan ke 

BAZNAS Daerah 

Aksi sosial 1 

bersama Baznas 

daerah  

Aksi sosial 2 

bersama Baznas 

daerah & Evaluasi 

bersama 

Aksi sosial 3 

bersama Baznas 

daerah & Evaluasi 

bersama 



 

Waktu Tema Target Catatan 

dividu 

Semester Genap 

2020 

Penguatan Bahasa 

Inggris 3 dan tes 

TOEFL 

Seluruh peserta siap 

berkontribusi di masyarakat 

dan menjadi agen gerakan 

zakat 

1. Pembinaan diawali 

dengan membaca Al 

Quran dan nasehat 

Islami untuk senantiasa 

melaksanakan 

kewajiban. 

Pembinaan senantiasa 

melengkapi dokumen 

kehadiran penerima 

manfaat, nama 

pemateri, dan 

dokumentasi kegiatan 

2. Setiap bulan laporan 

dilakukan oleh pihak 

kampus melalui 

bit.ly/laporanbulananka

mpus 

3. Laporan Individu 

dilakukan melalui 

bit.ly/laporanbulananin

dividu 

Merencanakan 

karier-→ Tim 

Psikolog 

Evaluasi bulanan & 

kendala skripsi 

Pembentukan 

alumni beasiswa 

BCB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Lampiran 3. Laporan Bulanan Kampus dan Individu 
 

PANDUAN PENGISIAN LAPORAN BULANAN 
BEASISWA CENDEKIA BAZNAS 

  

 KAMPUS 

1. Laporan ini dikhususkan untuk bagian Tim Kemahasiswaan Kampus 

2. Laporan diisi tanggal 1-10 pada setiap bulannya 

3. Pengisian laporan diisi dengan cara online dengan membuka link 

bit.ly/laporanbulanankampus 

 

 
Gambar 1.  Tampilan awal saat membuka link bit.ly/laporanbulanankampus 

 

4. Setelah membuka link tersebut, pihak kampus wajib mengisi data-data Kampus, 

pembinaan yang dilakukan pada bulan tersebut, serta jumlah peserta yang 

menghadiri acara tersebut. 

 

 
Gambar 2.  Tampilan isian Nama Kampus, Program yang dijalankan, Jumlah kehadiran 



 

5. Kemudian pihak kampus wajib melampirkan/mengunggah (upload) release 

kegiatan, presensi kehadiran peserta, foto dokumentasi kegiatan, dan bukti 

distribusi uang saku penerima beasiswa. 

 

 
Gambar 3. Tampilan upload file release kegiatan, kehadiran peserta, foto 

dokumentasi kegiatan, dan bukti distribusi uang saku peserta program 

 

6. Setelah semua diisi, kemudin klik “SUBMIT” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 INDIVIDU 

1. Laporan ini dikhususkan kepada masing-masing Peserta BCB 

2. Laporan ini wajib diisi pada tanggal 1-10 di setiap bulannya 

3. Pengisian laporan ini diisi dengan cara online dengan membuka link 

bit.ly/laporanbulananindividu 

 
Gambar 4. Tampilan awal saat membuka link bit.ly/laporanbulananindividu 

 

4. Setelah membuka link tersebut, peserta wajib mengisi data-data yang 

dibutuhkan seperti Nama, Perguruan Tinggi, Program Studi, dan lainnya yang 

tertera di link 

 
Gambar 5. Tampilan data peserta program BCB 

 

 



 

5. Peserta wajib mengisi kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh pihak kampus 

 
Gambar 6. Tampilan isian nama program BCB yang diikuti 

 

6. Peserta mengisi aktivitas yang dilakukan selama satu bulan terakhir seperti 

kegiatan keorganisasian, seminar, pelatihan, serta prestasi yang peserta yang 

diraih dari berbagai lomba yang diikuti. 

 
Gambar 7. Tampilan isian aktivitas yang diikuti peserta program BCB 

 



 

 
Gambar 8. Tampilan isian capaian prestasi peserta program BCB 

 

7. Peserta mengisi kegiatan Layanan Aktif BAZNAS dengan mencantumkan Nama, 

Nomor handphone, serta profil singkat mustahik yang akan diberikan bantuan. 

 
Gambar 9. Tampilan isian profil singkat mustahik 

 
8. Setelah semua diisi, kemudian klik “SUBMIT” 

 
 



 

Lampiran 4.  Formulir penerima bantuan SPP/UKT 
 
 

FORMULIR PENERIMA BANTUAN SPP/UKT BAZNAS 
 

1. Nama   : 

2. Tempat, tanggal lahir : 

3. Alamat    : 

4. NIM   : 

5. Semester   : 

6. Program studi  : 

7. Fakultas   : 

8. Perguruan tinggi  : 

9. Email   : 

10. No HP dan WA  : 

11. Instagram/Facebook : 

 

12. Data Orang tua 

Nama Orang tua Pekerjaan Pendapatan per bulan (Rp) 

   

   

   

 

13. Jumlah tanggungan keluarga :…………..orang 

14. Jumlah saudara   :…………..orang 

 

________,___________2018 

Mengetahui,  

 

 

(Nama)_______________ 

Penerima bantuan 


