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 Profile BSI Scholarship Inspirasi

BSI Scholarsip merupakan program beasiswa yang diinisiasi oleh BSI 

Maslahat dan Bank Syariah Indonesia. Taget program ini dikhususkan 

untuk mahasiswa tingkat sarjana (S1) semester 3 atau mahasiswa 

tingkat 2. Program ini akan berlangsung selama 2 tahun (semester 3-6)

BSI Scholarship Inspirasi adalah beasiswa yang ditujukkan untuk 

pemerataan pendidikan bagi mahasiswa prasejahtera.

Harapannya program BSI Scholarship Inspirasi dapat membentuk 

pemimpin masa depan umat yang berkarakter, amanah, dan dapat 

menjadi teladan yang mampu berkontribusi dalam membangun 

keumatan khususnya di industri ekonomi keuangan syariah.

• Bantuan UKT sebesar Rp 3.000.000,- selama 4 semester 

• Pembinaan kepemimpinan diri dan pembangunan karakter.

• Pelatihan ekonomi keuangan syariah.

• Program Social Project

• Berkesempatan magang di Bank Syariah Indonesia

Benefit Program BSI Scholarship Inspirasi:

 Apa Keunggulan dari 
Program BSI Scholarship Inspirasi?

• Termasuk pada kategori mahasiswa prasejahtera yang dibuktikan 

dengan SKTM

• Mahasiswa aktif tahun ke-2 atau semester 3 dari kampus yang telah 

ditentukan

• Minimal IPK 3,00 

• Tidak sedang menerima beasiswa sejenis lainnya

Kriteria Awardee BSI Scholarship Inspirasi:

 Siapa saja yang dapat 
menda�ar pada program ini?

Apa saja dokumen dan berkas yang 
harus dilengkapi untuk BSI Scholarship Inspirasi?

Online
Form

Unggahan
Dokumen

Dokumen

Data diri dan orangtua

Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Scan Kartu Keluarga (KK)

Scan Kartu Tanda Mahasiswa

Scan SKTM

Foto Formal Terbaru 3x4

(menggunakan jas/ blazer berwarna 
hitam dan foto berlatar warna hijau 
tosca kode warna: 009B97) 

Transkrip IPK (Skala 4,00)

Essay Tulis Tangan

Surat keterangan tidak sedang 
menerima beasiswa lainnya

• Essay ditulis dengan tulisan tangan anda sendiri dan dikerjakan 

pada LJK BSI Scholarship

• Essay tulis tangan cukup satu halaman depan pada LJK BSI 

Scholarship

• Konten Essay: 

Panduan Penulisan Essay

• Deskripsikan secara singkat diri anda

• Deskripsikan masalah terkait ekonomi yang sedang dialami di 

sekitar anda 

• Berikan solusi penyelesaian yang Anda tawarkan sesuaikan 

dengan bidang keilmuan anda saat ini

• Kontribusi apa yang akan anda berikan dalam menyelesaikan 

masalah tersebut

Link Twibbon dan LJK dapat Diunduh Pada Link Berikut: 

twb.nz/bsischolarship2022

Timeline Pendaftaran BSI Inspirasi 2022

Safari Kampus

19 - 23 September 2022

Seleksi Tahap 2

22 Oktober -5 November 2022

(Wawancara)

linktr.ee/bsischolarship2022



Frequenly Asked Ques�on (FAQ)

Tidak diperbolehkan, saat ini program BSI Scholarship khusus 

untuk mahasiswa S1 semester 3 dari jurusan dan kampus yang 

telah ditentukan.

Bolehkah mendaftar dari semester yang berbeda 

dari yang telah ditentukan? 

Foto terbaru berukuran 3x4 dan harus berlatar warna hijau toska 

dengan kode warna: 009B97 dapat di edit melalui berbagai 

aplikasi editing seperti canva, pics art dll

Iya betul, saat ini BSI Scholarship dibuka hanya untuk 

kampus yang telah ditentukan. Informasi daftar kampus 

yang ditentukan bisa dilihat di booklet ini.

Bagaimana contoh foto yang benar? 

Apakah yang boleh mendaftar hanya mahasiswa 

dari kampus yang telah ditentukan saja? 

Memakai Jas/Blazer berwarna

hitam

Sopan (menutup aurat)

Resolusi tinggi

Tugas essay yang telah ditulis tangan pada LJK BSI Scholarship 

diupload pada website dengan cara di scan dengan format PDF 

terlebih dahulu.

Bagaimana cara mengupload tugas essay?

Tidak, namun bagi yang memenuhi kriteria akan ada 

kesempatan besar untuk berkarier di Bank Syariah 

Indonesia (BSI) 

Apakah beasiswa ini setelah lulus harus berkarier 

di Bank Syariah Indonesia (BSI)?

Pengumuman bisa anda lihat di akun pendaftaran kamu dan di 

media sosial instagram @bsi_scholarship

Dimana informasi hasil seleksi BSI Scholarship 

akan diumumkan?

Apakah ada ketentuan dalam memposting 

twibbon? 

Teknis upload foto twibbon di media sosial (Instagram) dengan 

tag akun berikut @bsi_scholarship @banksyariahindonesia 

@laznasbsmumat dan menggunakan caption sebagai berikut: 

Teknis upload foto twibbon di media social (Instagram) dengan 

caption sebagai berikut,

[I'M READY TO BE THE NEXT SHARIA YOUNG LEADER]

“Leadership is not about a title or designation. It's about impact, 

influence and inspiration” 

-Robin S Sharma

Assalamualaikum, Saya, [Nama Anda] dari [kampus] siap untuk 

berkontribusi dan menjadi pemimpin muda masa depan industri 

ekonomi syariah Indonesia!

Siap kan dirimu menjadi bagian dari BSI Scholarship.

@bsi_Scholarship

@laznasbsmumat 

@banksyariahindonesia

#BSI_Scholarship2021

#I'mreadytobethenext

#ShariaYoungLeader
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