Hi, Dream Warriors.
CIMB Niaga berkomitmen untuk meningkatkan pengembangan pendidikan Indonesia
khususnya di jenjang Perguruan Tinggi. Program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga 2019
mendukung mimpi para generasi penerus bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang
memadai. Program ini mampu mendorong semangat mahasiswa agar terus berprestasi serta
mempersiapkan generasi pemimpin bagi Indonesia.
CIMB Niaga telah menjalankan Program Beasiswa sejak tahun 2006. Program ini terbuka
untuk seluruh mahasiswa Indonesia tanpa kerjasama eksklusif dengan universitas manapun.
Harapannya, Program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga mampu mendukung peningkatan
pengembangan pendidikan di Indonesia yang berkelanjutan serta mempersiapkan generasi
penerus Indonesia yang berkualitas. Sekarang saatnya kamu mewujudkan mimpi bersama
CIMB Niaga!

Apa saja syarat & ketentuan untuk mengikuti Program Beasiswa
#KejarMimpi CIMB Niaga 2019?
1. Periode pendaftaran Program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga 2019 dibuka mulai
tanggal 1 Agustus - 15 September 2019.
2. Program ini terbuka untuk mahasiswa Indonesia aktif yang sedang menjalani studi di
semester 5, tanpa eksklusifitas apapun.
3. Peserta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.25 (semester 1-4).
4. Peserta memiliki prestasi akademis dan non-akademis yang dapat dibuktikan dengan
dokumen sertifikat penghargaan.
5. Peserta mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang dibuktikan dengan
dokumen sertifikat keikutsertaan.
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6. Peserta tidak sedang menerima beasiswa lain baik dari Pemerintah, perusahaan
swasta, perusahaan milik Pemerintah, BUMN, maupun instansi lain yang dinyatakan
dalam surat pernyataan resmi yang ditandatangani oleh mahasiswa dan pihak
kemahasiswaan.
7. Pendaftaran program ini hanya dilakukan secara online melalui
www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2019.
8. Peserta wajib mengisi seluruh informasi pendaftaran dengan benar dan valid.
9. Peserta wajib melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran
Program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga 2019 dengan benar dan valid.
10. Peserta wajib mengikuti seluruh proses seleksi Program Beasiswa #KejarMimpi CIMB
Niaga 2019 yang terdiri dari pendaftaran, wawancara hingga inaugurasi.
11. Beasiswa yang akan diberikan oleh mahasiswa penerima beasiswa mencakup:
a. Biaya kuliah dan operasional pendidikan selama 4 semester
b. Biaya pengembangan diri minimal 1x dalam 1 tahun atau fasilitas penunjang
pendidikan
c. Biaya penyusunan skripsi atau penelitian
12. Beasiswa ini tidak dapat berpindahtangan oleh pihak penerima beasiswa.
13. Informasi penerima beasiswa hanya diumumkan pada website resmi
www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2019 serta pada akun resmi media sosial CIMB
Niaga dan Kejar Mimpi.
14. Dengan menerima Syarat dan Ketentuan serta berpartisipasi dalam program ini, peserta
menyatakan informasi beserta dokumen yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan.
Peserta menanggung semua risiko rusak, hilang, terlambat, tidak lengkap, tidak sah,
benar atau salah dalam melakukan seluruh proses seleksi Program Beasiswa CIMB
Niaga 2019.
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15. CIMB Niaga berhak untuk mendiskualifikasi peserta yang dianggap melanggar aturan
program atau ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
16. Keputusan CIMB Niaga dengan semua hal yang berkaitan dengan kompetisi ini,
termasuk beasiswa yang diberikan dan penentuan pemenang bersifat final, mengikat
dan tidak dapat diganggu gugat.
17. Info lebih lanjut silahkan hubungi Phone Banking CIMB Niaga 14041 atau email ke
community.relations@cimbniaga.co.id.

Bagaimana proses seleksi Program #KejarMimpi CIMB Niaga 2019
berlangsung?
Ada lima tahap dalam Program #KejarMimpi CIMB Niaga:
1. Tahap Registrasi Online (1 Agustus – 15 September 2019)
Peserta wajib mendaftar serta submit data dan dokumen melalui online via website
www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2019
2. Tahap Pre Screening Dokumen (16 – 20 September 2019)
Peserta yang lolos akan dihubungi dan diumumkan via website untuk maju ke tahap tes
aptitude dan interview
3. Tahap tes aptitude dan interview (September – Oktober 2019)
4. Pengumuman Penerima Beasiswa (Oktober 2019)
Pengumuman akan dipublikasikan di www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2019
5. Penganugerahan Penerima Beasiswa (November 2019)
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Pertanyaan yang sering diajukan
Siapa saja yang bisa mendaftar dalam program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga?
Seluruh mahasiswa Indonesia aktif yang sedang menjalani studi semester 5 serta tidak terikat
oleh ikatan dinas maupun beasiswa manapun.

Program studi apa saja yang didanai oleh program Beasiswa #KejarMimpi CIMB
Niaga?
Program beasiswa terbuka untuk seluruh Program studi

Apakah mahasiswa D3 bisa mendaftarkan diri dalam program Beasiswa #KejarMimpi
CIMB Niaga?
Program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga dikhususkan untuk mahasiswa lulusan SI atau
jenjang pendidikan setara S1

Adakah batasan umur untuk pendaftar program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga?
Maksimal usia saat melakukan registrasi adalah 22 tahun

Komponen apa saja yang didanai oleh program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga?
Komponen biaya program Beasiswa CIMB Niaga 2019 - 2021 adalah sbb:
1. Biaya operasional pendidikan selama 4 semester
2. Biaya Pengembangan diri atau fasilitas penunjang pendidikan min 1x setahun
3. Biaya penyusunan Skripsi

Apakah program Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga itu mengikat?
Dalam program ini, CIMB Niaga mewajibkan seluruh penerima beasiswa untuk mengikuti
proses seleksi karyawan CIMB Niaga terlebih dahulu sebelum mengikuti seleksi penerimaan
karyawan di instansi/perusahaan lainnya.
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Apa saja kriteria peserta yang lolos seleksi program Beasiswa #KejarMimpi CIMB
Niaga?
CIMB Niaga akan mengutamakan untuk memilih mahasiswa yang memiliki prestasi akademik
atau non akademik. Hal ini bisa dibuktikan dengan copy sertifikat penghargaan.

Apakah ada biaya pendaftaran?
CIMB Niaga tidak memungut biaya apapun dalam proses registrasi online program Beasiswa
#KejarMimpi CIMB Niaga periode 2019 - 2021

Tahapan apa saja yang harus dilalui dalam proses seleksi Beasiswa CIMB Niaga?
1. Tahap Registrasi Online (1 Agustus – 15 September 2019)
Peserta wajib mendaftar serta submit data dan dokumen melalui online via website
www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2019
2. Tahap Pre Screening Dokumen (16 – 20 September 2019)
Peserta yang lolos screening dokumen dan diumumkan via website untuk maju ke
tahap tes aptitude dan interview.
3. Tahap tes aptitude dan interview (September – Oktober 2019)
4. Pengumuman Penerima Beasiswa akan dipublikasikan pada
www.kejarmimpi.id/beasiswacimbniaga2019 (Oktober 2019)
5. Proses Administrasi
6. Penganugerahan Penerima Beasiswa di Jakarta (November 2019)

Jika saya lolos proses seleksi, dimana tempat interview & tes apttitude?
Proses interview dan Tes Aptitude akan dilakukan secara online. Kandidat yang terpilih akan
diinformasikan melalui email link untuk test dan mengirimkan video interview

Jika salah satu orang tua sudah meninggal, data dapat diisi dengan nama siapa?
Kamu dapat mengisinya dengan nama Ibu/ayah dan/atau wali.
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Kartu Tanda Mahasiswa semester 5 saya masih dalam proses pembuatan, apakah
boleh upload identitas lain?
Boleh dengan dilengkapi surat keterangan dari universitas yang menyatakan bahwa kartu
mahasiswa masih dalam proses.

Saya pernah mengikuti pertukaran pelajar di semester 4. Sehingga KHS hanya
semester 1-3, dan sedang menjalani semester 5. Apakah tetap bisa mendaftar?
Bisa, dengan melengkapi dokumen pertukaran pelajar dan surat keterangan yang dilegalisir
Universitas.

Apabila ayah saya pegawai CIMB Niaga, apakah berpengaruh terhadap penilaian saya
sebagai peserta?
Tidak ada. Semua kandidat akan diproses dengan mengikuti syarat dan ketentuan program

Saya pernah gagal dalam proses seleksi Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga pada
periode sebelumnya, apakah saya boleh daftar kembali?
Bisa, selama kandidat masih di semester 5

Pada saat pendaftaran online, saya tidak berhasil melakukan SUBMIT data namun
saya yakin semua data telah saya isi dengan lengkap. Apa yang harus saya lakukan?
Mohon mengirimkan email permasalahan kamu ke kejarmimpi.id@gmail.com dengan subject
“Beasiswa CIMB Niaga – (Nama Kamu)” serta memberikan data-data berikut:
a. Nama lengkap.
b. Alamat email yang digunakan untuk mendaftar beasiswa CIMB Niaga.
c. Kronologi permasalahan.
d. Screenshot permasalahan.
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Mengapa hingga saat ini saya belum menerima email verifikasi akun pendaftaran
sehingga saya masih kesulitan untuk login?
Mohon mengirimkan email permasalahan kamu ke kejarmimpi.id@gmail.com dengan subject
“Beasiswa #KejarMimpi CIMB Niaga – (Nama Kamu)” serta memberikan data-data berikut:
a. Nama lengkap.
b. Alamat email yang digunakan untuk mendaftar.
Pendaftar beasiswa CIMB Niaga tidak diperkenankan memiliki dua akun.

Saya sedang melakukan pendaftaran beasiswa CIMB Niaga, namun ketika
ingin SUBMIT dokumen pendaftaran kemudian muncul tampilan “error”. Apa yang
harus saya lakukan untuk melanjutkan pendaftaran?
Jika dalam proses pendaftaran terjadi permasalahan tidak berhasil login/save data
pendaftaran/upload dokumen pendaftaran/submit mengalami error, Silahkan mengirimkan
email permasalahan kamu ke kejarmimpi.id@gmail.com dengan subject “Beasiswa
#KejarMimpi CIMB Niaga – (Nama Kamu)” serta memberikan data-data berikut:
a. Nama lengkap.
b. Alamat email yang digunakan untuk mendaftar.
c. Kronologi permasalahan.
d. Screenshot permasalahan.
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