
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

Jalan srijaya Negara Bukir Bssar - palernbang 30139 relepon (071i) 353414
Laman : http:l/polsri"ac.i , pos EI : info@polsri.ac.id

Nomor : C|893/PL6.3.3|SP|ZAZ3
Lampiran : -
Perihal : Program Beasiswa Bank Indonesia Tahun 2023

2Marct}AZ3

Yth- Para Ketuajilrusan
Di Lingkungafi Politeknik Negeri Srirvijaya

Menindaklanjuti Perjanjian Ke{asama antara Bank Indonesia dan paliteknik Negeri Sriwi.faya,
perihal : Banluan Beasiswa kepada mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, bersama ini disailpaikan kepjda
Bapaklltru tentafig pemyaraian rnahasiswa calon penerima be;xiswa dan kuota untuk masing-masing jurusan.
Ktlanya unfuk disafipaikan kepada rnahasiswa tecfaftg persyaraian raengajukan blr*t*an beasiswa
sebagai berikut:

A. Kriteria Umum:

l) Jenjang [ll;
a Mai:asiswa aktif pmrgiam Sarjana Tempan {D4) c.lengan dibukrikan Kartu Tanda Mahasiswa {KTM}:b- Sekurang-kurangnya telah n':enyelesaikan 40 SKS atau berada d; semes{er 3 {tiga} melampirkan

KHS sernester 2 dan seterusnya;
c. Setiap mahasiswa, menerima beasiswa paling lama hanya 4 (empat) semester sepanjang memenuhi

kriteria yang ditentukan;
d. Maksimal berusia 23 tahun atau belum berusia 24 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima

beasiswa, dengan melampirkan fCIrokopi KTp;
e. Tidak sedang menerima beasiswa danlatau berada dalam status ikatan dinar dari lembag#i*stan:i

I*in;
f. Mempunyai pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang memiliki dampak keberrnanfaatan bagi

masyarakat;

c' Bercedia untuk berperan aktif. mengelola dan mengembangkan Cenerasi Baiu indonesia {Ce;rBi)
se$a berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.

2'l Ienieng *3:
a. Mahasiswa aktil program Diplama III (D3) dengan dibuktikan Karru Tanda Mahasiswa {KTM);b. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 24 SKS atau berada di se$lester 2 idua) melampirkan

KHS semester I dan seterusnya;
c. Setiap mahasiswa, menerima beasisrva pating lama hanya 3 (tiga) semester sepanjang memenuhi

kriteria yang ditentukan;
d Maksimal berusia 22 tahun atau belum berusia 23 tahun pada saat ditetapkan sebagai penerima

beasiswa, dengan rnelampirkan tbtckopi KTF;
e. Tidak sedang'menerima beasiswa danlatau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi

taln;
f Mernpuny*i pengalaman menjalankan aktivitas sosial yang merniliki dampak kebernranfaatan bagi

masyarakat

S- Belsedia untuk berperan aktif, mengelcla dan mengembangkan Ceneiasi Baru Incjonesia {CenBI}
serta betpartisipasi dalarn kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesla.



$rtterk Khusrs:
1. Memiliki IPK rninimal 3.00 (skala 4) melampirkan KHS ie#aru;
2. Diutamakan bagi mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi keluarga kurang mampu

(pra sejahtera) dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Kepala Desa
setempat;

3. Membuat resume pribadi dan motivation letterdalam Bahasa lndsnesia;
4. Menyertakan surat rekomendasi dari Ketua Jurusan:

Keb*gkapar dskurren (l rangkap):
1. Mengumpulkan biadata calon penerima beasiswa Bank lrdonesia, fbr*at dari Bank Indonesia

{form AI} terlampir; {asti) dapat diunduh di hrtBsl-eenbis$msel.cqml#rrda2. Fotakopi kartu identitas (KTP dan KTM) yang masih bertaku;
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) jika mahasiswa dari keluarga pra sejahtera ynng

mengajuekan (dari Kelurahan); dan {asli darr fotokopg
4. Fotokopi KF{S;
5. Resume pribadi dan mativation lelrerdalani Bahasa lndonesia; tasli)5. Surat rekomendasi dari Ketua Jurusan; {asli dan fotokopi)
7. Fotokopi berkas prestasi lainnya berupa $ertifikat penghargaan. piagam. magang, parrisipasi

dalam kegiatan (nasional/internasional), dll
8. Mengisi fonn pendaftaran pada tauia*: U:tgt{t"enUisumset cog&enO*

Jurusan merekornendasikan iurnlah rurninator mahaskr*,anya sebagai berikut:

No Frogram Studi I,3 tx
I Administrasi Bisnis t4 4
z Bahasa llgglis_ t5 0
? Teknik Komputer 13 +
4 Manaiemen Informatika Z 7
5 Teknik Sipil 7
6 Teknik Mesin 2 2
7 Teknik Elektro 3 2
I Teknik Kimia 2 2
I Akuntansi 2 2

Percyarataffberkas permohonan sudah diterima oleh Bagian Kemahasiswaan. paling lam,bat
tanggal t0 Maret 2S23 pukul trLSCI 1ffIB untuk selanjutnya akan diserahkan dan diwawancanu oleh Ferwakilan
Bank Indanesia Provinsi Sumatem Selatan.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Temlrusan :

l. Direktur;
2. Wakil Direktur Bidang Akademik;
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan;
4. Wakil Direktur Sidang Kerjaxma dar perencanaa*;
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