
             
            

Nomor :  Dj.I/DT.I.IV/2/Ku.05/2756/2012   Jakarta, 21 Desember 2012       
Sifat :  Penting 
Lamp. : 1 (satu) lembar 
Hal : Pemberitahuan Penyaluran Dana Beasiswa Studi (BS) 
  Program S2/S3  dan Ketentuannya (Angkatan Tahun 2012)  
 
 Kepada Yth.  

 Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Studi (BS) Program S2/S3   
 Mitra Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI 
 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Dalam rangka penyaluran dana bantuan beasiswa studi untuk peserta angkatan 
2012, dengan ini kami beritahukan bahwa dalam rangka efektifitas, efisiensi dan 
akuntabilitas program, dana beasiswa program S2/S3 tahun anggaran 2012 
disalurkan melalui nomor rekening penerima secara langsung sebagaimana diatur 
dalam Petunjuk Teknis Penyelenggaraannya, dana beasiswa dimaksud mencakup 
biaya pendidikan, biaya penyelenggaraan, biaya seleksi dan rekrutmen serta biaya 
untuk mahasiswa.  

Untuk efektivitas dan akuntabilitas program, dana selain untuk biaya 
mahasiswa akan dipindahbukukan (di-debet langsung) oleh Bank kepada Perguruan 
Tinggi Penyelenggara setelah masing-masing mahasiswa yang berhak menerimanya 
menyerahkan Surat Kuasa untuk pen-debet-an langsung dana tersebut. 

Pengambilan dana beasiswa studi oleh mahasiswa/penerima bantuan di Bank 
diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Membawa Surat Keterangan sebagai peserta beasiswa studi program S2/S3 Ditjen 
Pendidikan Islam (angkatan 2012) dari Pimpinan Pascasarjana penyelenggara 
beasiswa, dapat dibuat secara individual atau kolektif; 

2. Menyerahkan foto copy identitas diri KTP/SIM dan/atau KTM (Kartu Mahasiswa)  
yang sah dan masih berlaku serta menunjukkan yang aslinya; 

3. Menyerahkan Surat Kuasa Penerima Beasiswa Program S2/S3 dan Kwitansi 
(contoh terlampir) atau sesuai ketentuan yang berlaku, kepada Pihak Bank dan 
Penyelenggara Program BS;  

4. Pengambilan dana beasiswa dilakukan di Kantor BNI terdekat dan/atau di tempat 
yang ditunjuk oleh BNI, mulai tanggal 27 Desember 2012 sd 11 Januari 2013. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk: 

a. Menyampaikan informasi dan kebijakan ini kepada semua peserta beasiswa 
Program S2/S3 (Angkatan 2012) di Perguruan Tinggi Saudara; dan 

b. Melakukan koordinasi dengan Pihak Bank terdekat untuk kelancaran dan 
efektifitas teknis penyerahan atau pengambilan dana beasiswa tersebut.  

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. 

 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

            A.n. Direktur Jenderal, 
        Direktur Pendidikan Tinggi Islam 
 
          
  Ttd.   

    
  Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A. 

NIP. 19571005 198703 1 003 
Tembusan: 

1. Dirjen Pendidikan Islam (sebagai laporan) 
2. Pimpinan BNI terkait 
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KWITANSI DAN SURAT KUASA  
PENERIMA BEASISWA PROGRAM S2/S3 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya; 

Nama lengkap  :  ………………………………………………………….…. 
NIM :  ………………………………………………………….…. 
NIP (bagi PNS) :  ………………………………………………………….…. 
Tempat/tgl lahir :  ……………………………………………………….……. 
PTAI tempat tugas :  ……………………………………………………….……. 
PT tempat studi :  ……………………………………………………….……. 
Program Studi :  ……………………………………………………….……. 
Tahun masuk/angkatan :  ……………………………………………………….……. 
Jenjang :  S2 / S3 (lingkari yang sesuai) 

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sebagai penerima Beasiswa Program S2/S3 
dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2012, 
saya memberikan kuasa kepada pihak Bank (BNI) untuk melakukan 
pemindahbukuan (men-debet) atau menyerahkan langsung dari dana bantuan/beasiswa 
yang saya terima:  

 
jumlah :  Rp ...……………………………………………….…… ................... 
(dengan huruf)  :  ......................................... ............................. .................. 
ke rekening PT/PTAI : ......................................... ............................. .................. 
Nomor    : ......................................... ............................. .................. 
Atas nama   : ......................................... ............................. .................. 

untuk keperluan biaya pendidikan saya menempuh Program S2/S3 di perguruan tinggi 
tersebut untuk tahun 2012/2013 (semester 1 dan 2) .  

Demikian surat kuasa dan pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh, dalam 
keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Apabila di kemudian hari 
pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

 
            ...................., ……………………….,………… 
        Yang memberi kuasa, 
 

[Meterai Rp.6.000,- 
Nama lengkap & 
Tanda tangan] 

      
             
        ……………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : Surat Dirjen Pendidikan Islam 

Nomor      : Dj.I/DT.I.IV/2?Ku.05/2756/2012 

Catatan: 

Setelah dilengkapi dan dibubuhi meterai, Surat Kuasa dan 
Pernyataan ini di-copy rangkap 3 (tiga) sehingga menjadi 4 
rangkap, kemudian ditandatangani (asli) semuanya. 
Rangkap bermeterai asli diserahkan kepada Bank, 3 lainnya 
masing-masing untuk (1) Direktorat Diktis, (2) PT/PTAI 

Penyelenggara Beasiswa dan (3) Mahasiswa ybs.      


