
 



Bagi kalian yang masih bingung seputar Beasiswa BCA Finance Peduli,  
yuk simak daftar FAQ berikut supaya makin jelas 

 
 

Q             : Berapa besaran bantuan dana yang akan diberikan kepada mahasiswa dari Beasiswa 
BCA Finance Peduli? 
A             : Bagi kalian yang lolos menjadi salah satu penerima beasiswa, kalian akan mendapatkan 
bantuan biaya pendidikan sebesar Rp3.000.000,- per semester sampai kalian lulus lho! (Maksimal 
semester 8). 
 
Q             : Persyaratan beasiswa BCA Finance apa saja ya? 
A             : Informasi seputar persyaratan dan informasi seputar tata cara pendaftaran bisa kalian lihat 
di link berikut ya http://www.bcafinance.co.id/beasiswa-2019 
  
Q             : Apakah penerima beasiswa lain masih boleh bisa mendaftar? 
A             : TIDAK BOLEH, Beasiswa BCA Finance Peduli ditujukan untuk mahasiswa berprestasi 
yang terkendala massalah ekonomi namun belum terfasilitasi oleh beasiswa manapun. Jadi bagi yang 
sudah mendapatkan beasiswa, mohon untuk saling berbagi, karena berbagi itu indah. 
  
Q             : Kenapa email saya tidak dibalas? 
A             : Dikarenakan animo pertanyaan dari para pendaftaran yang banyak, dari tim kami berusaha 
untuk menjawab semua email yang masuk, jadi mohon untuk ditunggu tanggapan dari kami ya. Bagi 
email masuk yang tidak menggunakan Subjet yang diminta, yakni  "Pertanyaan Beasiswa 2019", 
kemungkinan besar untuk tidak terjawab, karena tidak masuk daftar prioritas sistem kami. 
  
Q             : Wajibkah surat keterangan tidak mampu? 
A             : Wajib, karena tujuan dari beasiswa BCA Finance Peduli sendiri adalah untuk membantu 
para mahasiswa berprestasi yang mengalami kendala dalam kemampuan financial. 
  
Q             : Darimana saya mendapat nomor pendaftaran peserta? 
A             : Nomor pendaftaran peserta beasiswa akan kalian dapatkan setelah melengkapi formulir 
data diri online di website BCA Finance. JANGAN SAMPAI LUPA ya, baiknya kalian catat 
(screenshots) terlebih dahulu nomor pendaftaran sebelum mengerjakan Psikotest. 
 
Q             : Kapan dilakukan ujian psikotest 
A             : Setelah selesai mengisi formulir data diri dan menerima nomor pendaftaran, kalian akan 
mendapatkan tautan untuk mengerjakan psikotest, silahkan kerjakan sesegera mungkin psikotest 
tersebut, karena apabila tidak segera mengerjakan, link tidak akan bisa diakses kembali. 
  
Q             : Apabila rekening listrik menggunakan token, bagaimana ya untuk isian bukti 
tagihan listrik PLN? 
A             : Sertakan saja bukti pembelian Token listrik kalian dalam satu bulan ya. 
  
Q             : Apakah bagi mahasiswa yang sedang menjalani semester 2 bisa ikut mendaftar 
beasiswa? 
A             : Beasiswa BCA Finance Peduli ditujukan bagi mahasiswa yang minimal telah 
menyelesaikan pendidikan di semester 2 ya, jadi kalo kalian masih belum menyelesaikan semester 2 
kalian, tenang saja, kalian bisa mendaftar Beasiswa BCA Finance Peduli setelah kalian memperoleh 
hasil nilai (yudisium) di semester 2. Tentunya, jangan lupa perhatikan periode pendaftarannya. Bagi 
yang semester diatas 2 bagaimana? Tentu saja kalian masih bisa ikut selama tidak melebihi semester 
8. 
  
 
 



Q             : Apakah untuk jenjang D3 dan D4 bisa ikut mendaftar? 
A             : Untuk program Diploma selain D4, mohon maaf, kalian belum bisa mendaftar Beasiswa 
BCA Finance Peduli. Untuk yang program D4, tenang saja, kalian bisa kok ikutan mendaftar karena 
pada dasarnya program D4 itu disamakan dengan program Sarjana Terapan. 
  
Q             : Apakah beasiswa ini dikhususkan hanya untuk mahasiswa yang kurang mampu 
dalam hal ekonomi? 
A             : Beasiswa BCA Finance Peduli terbuka sekali bagi kalian yang berprestasi dan memenuhi 
segala persyaratan pendaftaran kok yakni dengan salah satu syarat mempunyai Surat Keterangan 
Tidak Mampu. 
  
Q             : Saya punya Surat Keterangan Tidak Mampu namun pada tahun 2016, apakah masih 
bisa dipakai? 
A             : Usahakan segala dokumen persyaratan adalah dokumen kalian yang terbaru. 
  
Q             : Di formulir pendaftaran online, bagaimana cara mengisi form telepon rumah bila 
tidak memiliki telepon rumah? 
A             : Jangan khawatir, cukup diisi 5 digit nomor handphone pertama ya. 
  
Q             : Untuk IPK yang dimasukkan pada formulir pendaftaran, apakah itu IPK transkrip 
atau IP semester terakhir ya? 
A             : IPK = Indeks Prestasi Kumulatif. Jadi yang dimasukkan adalah IPK selama masa studi, 
bukan IP disemester berjalan. 
  
Q             : Sudah memasukkan nominal biaya persemester, kenapa selalu bermasalah? 
A             : Pastikan penulisannya sesuai perintah ya, perhatikan apakah boleh menggunakan tanda 
titik atau tanda komanya. 
  
Q             : Kalau daftar universitasnya tidak ada dalam list formulir pendaftaran, apakah 
masih bisa mendaftar? 
A             : Bisa banget dong! Beasiswa ini TERBUKA untuk semua Universitas Negeri/Swasta di 
Indonesia. Bagi yang nama kampusnya tidak terdaftar dalam daftar di formulir pendaftaran, kalian 
bisa memilih opsi “Lainnya” ya. Dan nanti keterangan nama universitas kalian, bisa ditulis di kolom 
“Catatan Lain” dibagian paling akhir formulir. 
  
Q             : Darimana saya tahu nilai hasil psikotest saya? 
A             : Untuk nilai psikotest memang tidak dipublikasikan, hasil psikotest tersebut akan digunakan 
sebagai bahan pertimbangan peserta untuk lolos ke tahapan seleksi selanjutnya. 
  
Q             : Kapan batas akhir submit pendaftaran untuk tahap satu? 
A             : Periode pendaftaran beasiswa yang terdiri dari pengisian formulir diri online dan ujian 
psikotest yakni tgl 6 Mei sampai 28 Juni. 
  
Q             : Kalau tidak pernah mengikuti organisasi, apakah masih bisa ikut mendaftar 
beasiswa? 
A             : Selama kalian berprestasi dibidang akademik, tenang saja, silahkan untu mendaftar. 
  
Q             : Untuk kolom catatan lain pada formulir pendaftaran diisi apa ya? 
A             : Kalian bisa isi nama Universitas asal kalian (apabila tidak terdaftar) dan riwayat beasiswa 
yang pernah atau sedang didapatkan.                                                              
  
Q             : Sudah isi formulir pendaftaran online, kok masih tidak bisa disubmit ya. 
A             : Pastikan kalian mengisi semua menunya secara benar. Untuk itu, jangan lupa perhatikan 
semua pertanyaan yang harus diisi, sudah kalian isi sesuai dengan ketentuan ya. 



 
Q             : Setelah selesai mengisi formulir daftar diri online, kan harus isi online psikotest, nah 
kalo ternyata waktu mengerjakan psikotest sudah selesai tetapi saya belum selesai 
mengerjakan, apakah saya bisa mengisi sekali lagi? 
A             : Tidak bisa, satu nomor pendaftaran hanya bisa dipakai untuk satu kali online psikotest. 
Hasil psikotest akan tersimpan secara otomatis sesuai dengan jawaban apa adanya. Maka dari itu 
perhatikan baik-baik BATAS WAKTU PENGISIAN PSIKOTEST. 
  
Q             : Saat mengerjakan online psikotest terjadi kendala teknis pada jaringan, apakah saya 
bisa mengulanginya lagi? 
A             : Tidak bisa, oleh sebab itu saat kalian ingin mengerjakan online psikotest, pastikan kalian 
berada dijaringan provider yang terbaik untuk menghindari adanya gangguan teknis. 
 
Q             : Darimana saya mengetahui kalo hasil Psikotest saya sudah masuk dan diterima. 
A             : Konfirmasi pengisian formulir pendaftaran diri dan pengerjaan psikotest akan dikirimkan 
melalui alamat email yang sudah kalian input ya. 
  
Q             : Apakah nilai psikotest akan mempengaruhi syarat kelulusan beasiswa? 
A             : Banyak faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan penerima beasiswa, psikotest 
hanya salah satu syarat saja kok. Tetap semangat dan jangan lupa selalu berdoa. 
  
Q             : Kapan pengumuman lolos tahap 1 dan kapan seleksi tahap 2 akan dimulai? 
A             : Untuk Info Pengumuman Tahap 2, jangan lupa pantau terus social media dan webite resmi 
BCA Finance ya. (Instagram : @mybcaf) 
  
Q             : Tips dan Trik supaya lolos beasiswa apa ya? 
A             : Pelajari secara seksama mengenai informasi seputar persyaratan dan mekanisme 
pendaftaran beasiswa BCA Finance Peduli. Lalu dari kelengkapan administrasi, pastikan bahwa semua 
informasi dan data yang diminta untuk pendaftaran beasiswa sudah kalian isi secara lengkap dan 
sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. 
	


