
 

KEMITRAAN 

Nama Beasiswa Deskripsi 

Bidikmisi  

 

Beasiswa Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan dari 

pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa 

tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi 

akademik yang baik untuk menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus 

tepat waktu. Program ini diselenggarakan sejak tahun 2010. 

Bantuan biaya pendidikan diberikan sejak calon mahasiswa 

dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 semester. 

Beasiswa ini berupa pembebasan dari seluruh biaya 

pendidikan selama masa perkuliahan di perguruan tinggi, 

baik uang pangkal maupun SPP per bulan. Selain itu, 

mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi juga menerima 

uang saku untuk biaya kuliahnya yang akan diberikan setiap 

6 bulan sekali.  Saat ini sudah banyak mahasiswa PBSI yang 

terdaftar dalam beasiswa ini. 

(https://bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id/) 

PPA  

(Peningkatan Prestasi 

Akademik) 

 

Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik atau disingkat 

PPA merupakan program beasiswa dari Kementrian Riset 

dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti) yang ditujukan 

bagi mahasiswa D3, D4, atau S1 yang telah menempuh 

pendidikan minimal semester 2 dan dikhususkan bagi 

mahasiswa berprestasi yang orang tuanya tidak mampu 

untuk membiayai pendidikannya. Keuntungan yang akan 

didapat oleh penerima Beasiswa PPA adalah bantuan dana 
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pendidikan selama periode beasiswa berlangsung, terhitung 

sejak bulan Januari sampai Desember. Adapun besarnya 

dana yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 

Tinggi sekurang-kurangnya Rp300.000 per mahasiswa per 

bulan. 

(https://unsri.ac.id/) 

Bright Scholarship YBM BRI 

 

YBM BRI Smart Scholarship merupakan beasiswa yang 

diberikan kepada mahasiswa S1 dari PTN Mitra YBM BRI 

dengan bantuan berupa tunjangan prestasi selama 1 tahun. 

Selain itu, Awardee juga dibekali pembinaan secara berkala, 

terencana, dan terarah guna menghasilkan SDM yang 

unggul, berkarakter, memiliki kompetensi, dan berdaya 

saing. Awardee beasiswa ini berkesempatan mengikuti 

seleksi YBM BRI Bright Scholarship dengan ketentuan yang 

berlaku. Selain tunjangan prestasi dan pengasahan soft skills, 

Awardee akan mendapatkan pengalaman pemberdayaan 

masyarakat, kerelawanan, dan jejaring nasional dengan para 

tokoh, akademisi, dan praktisi dari berbagai bidang. Serta 

memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi YBM 

BRIBright Scholarship Program ini diberikan kepada 

Awardee untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau 1 

(satu) tahun dan tidak dapat mengajukan kembali untuk 

periode berikutnya. Awardee tidak dapat mengalihkan status 

kepesertaannya kepada pihak lain dan wajib mengikuti 

ketentuan yang diatur oleh YBM BRI selama menjadi 

Awardee. 

Penerima Beasiswa dari PBSI FKIP UNSRI: 

1. Choirun Min Alfisyahrin (2016) 

2. M. Eka Arifansyah (2018) 

3.Nesha Adelia (2019) 

(https://www.instagram.com/p/Bx9yB26Bgfy/?igshid=e850zvn



 

wfnwy) 

Putera Sampoerna Foundation 

(PSF) 

 

Beasiswa Sampoerna merupakan beasiswa yang dikeluarkan 

oleh Sampoerna Foundation, sebuah Institusi Bisnis Sosial 

terkenal dan pertama yang ada di Indonesia. Beasiswa 

Sampoerna memiliki tujuan untuk mencetak putra-putri 

calon pemimpin bangsa di masa depan dan meningkatkan 

angka wirausahawan di Indonesia yang profesional agar 

dapat menghadapi persaingan globalisasi. Dengan adanya 

beasiswa ini, Sampoerna Foundation berharap dapat 

menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang dapat 

berkontribusi dan melakukan perubahan positif pada 

komunitasnya. Sama hal nya seperti beasiswa lainnya, 

Beasiswa Sampoerna juga memiliki persyaratan beasiswa 

tersendiri. Sasaran penerima beasiswa milik Sampoerna 

Foundation umumnya adalah masyarakat Indonesia yang 

masih memiliki status sebagai pelajar yang memiliki 

kesulitan dari segi finansial. Namun, para pelajar ini juga 

harus memiliki prestasi di bidang masing-masing. Untuk 

para pemohon beasiswa, akan lebih baik jika memiliki 

semangat untuk membangun bangsa dan negara dan juga 

memiliki jiwa pemimpin. Hal ini berguna agar pemohon 

beasiswa bisa lolos dalam seleksi penerimaan beasiswa dan 

menjadi penerima beasiswa Sampoerna Foundation. Selain 

hal tersebut, terdapat persyaratan Beasiswa Sampoerna 

lainnya yang wajib dipenuhi para pemohon beasiswa. 

Penerima Beasiswa dari PBSI FKIP UNSRI: 

1. Bhramastya Sandi Hargita (2016) 

2. Eka Putri (2016) 

3. Yulia Datsuni (2016) 

(Sampoernafoundation.org) 



 

Pertamina Foundation Sobat 

Bumi 

 

PF Prestasi adalah salah satu bentuk komitmen PT. 

Pertamina (Persero) dan Pertamina Foundation dalam 

peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

Indonesia menuju Indonesia MAJU dan SEJAHTERA, serta 

memberi bekal kepada generasi muda dalam menghadapi 

persaingan global yang kompetitif dalam kreatifitas, inovasi, 

dan teknologi. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah 

memajukan kualitas di bidang pedidikan, dengan 

memberikan beasiswa untuk putra-putri terbaik di seluruh 

Indonesia. Beasiswa Pertamina Sobat Bumi merupakan 

apresiasi kepada mahasiswa berprestasi secara akademik, 

aktif dalam organisasi atau kegiatan sosial-kemasyarakatan, 

serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan. 

Penerima Beasiswa dari PBSI FKIP UNSRI: 

1. Russel Marga Retha Nadapdap (2019) 

 

(https://beasiswa.pertaminafoundation.org/beranda) 

PT PUSRI 

 

Penerima Beasiswa dari PBSI FKIP UNSRI: 

1. Widya Lestari (2017) 

2. Febby Duratunisah (2017) 

 

(Http://www.pusri.co.id) 

Tahfiz IZI Sumsel Scholarship ZI TO SMART merupakan program pemberdayaan dana 

zakat di bidang pendidikan yang meliputi program: 

1. Beasiswa Mahasiswa.  

Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, 

dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan 

yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk 



 

 

 

membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, 

intelektualitas, dan kecerdasan sosial sehingga mampu 

mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah 

tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil di 

masyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI 

diberi peningkatan kemampuan dan pembinaan melalui 

kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, 

dan pengamalan keilmuan masing-masing melalui kegiatan 

sosial kemasyarakatan. 

2. Beasiswa Penghafal Qur'an.  

Program beasiswa Penghafal Qur’an IZI merupakan 

program yang memberikan beberapa fasilitas program 

kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya 

transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal Al 

Qur’an, dan biaya pendidikan. 

Penerima Beasiswa dari PBSI FKIP UNSRI: 

1. Bima Satria (2017) 

(https://izi.or.id/izi-to-smart/) 

Blue Sparkle For Sriwijaya  

(BSFS) 

 

Blue Sparkle for Sriwijaya Scholarship adalah beasiswa 

yang dibuka bagi putra/putri Provinsi SumSel. Yang berhak 

mendaftar beasiswa ini adalah mahasiswa semester 5 (S1). 

Pada tahun ajaran 2020/2021 baik swasta maupun negeri 

yang berasal dari kabupaten-kabupaten pada Provinsi 

SumSel, yang dibuktikan dengan ktp/kk, tidak menerima 

mahasiswa asal kota palembang, semua jurusan dapat 

mendaftar namun diutamakan yang kuliah dengan jurusan: 

Pertanian, Pendidikan, Ilmu Keperawatan, Kesehatan 

Masyarakat, yang merupakan relawan dan aktif pada 

organisasi masyarakat dan yang berkontribusi pada 



 

komunitas, dengan akreditasi jurusan dan universitas 

minimal B dengan total IP dari 1s/d 4 yaitu 3,3, dan tidak 

terdaftar pada beasiswa lain. Bersedia melakukan kegiatan 

kontribusi/pengabdian pada komunitas pada kabupaten asal. 

Beasiswa ini membantu biaya semesteran, pelatihan 

kepemimpinan, persiapan kemampuan bahasa Inggris serta 

terutama membantu merencanakan jalan menuju beasiswa 

S2. 

Penerima Beasiswa dari PBSI FKIP UNSRI: 

1. Armanto (2017) 

 

(https://instagram.com/bluesparkle_ngo/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


