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-Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan R[ menawarkin beasiswa
program Sz/S3 tahun ?o13: Terdapat ! (dya) jenis program beasislwa, yaitu Beasiswa S2/St da;
Beasiswa Tesis/Desertasi (dalam negeri dan luar negen). Beasiswa akan dibeitkan kepada aor.""pfel
yang akan melanjutkan studi dan sedang menyelesiikan penulisan tesis/desertasi dengan ketentuan,
syarat dan mekanisme pendaftaran sebagai berikut :

A. BEASISWA Sz/S3
r. Persyaratan Umum

-a. Wgga Negara Indonesia (M{I) dengan identitas kependudukan yang sah.b. Lulusan Program Studi Perguruan Tinggi dalam negeri terakieditasi BAN-pT dan
Perguruan Tinggi Luar Negeri berkategori baik sesuai Dikti, Kemendikbud.

c-. Bediwa kepemimpinan dan aktif di organisasi, dibuktikan dengan dokumen yang relevan.d. Menandatangani surat pernyataan :

- Tidak pernah terlibat tindakan melanggar hukum- Tidak pernah terlibat dalam tindak pelinggaran kode etik akademik- fidak menerima beasiswa dari sumber lain- Bersedia mengabdi pada kepentingan bangsa dan negara
e. SKDqsen
f. Mendapatkan Surat Izin-Belajar/Tugas Belajar dari perguruan tinggi bersangkutan.g. Memilih program studi dan/atau peiguruantinggi yan{direteterrriiun oleh LpDp.

2. Persyaratan I(husus
a. Batas usia maksimal 35 tahun untukbeasiswa Sz dan 4o tahun untukbeasiswa 53.b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) g.oo (skala +) untuk beasiswa s, J"" i,rs (skaL 4) untuk

beasiswa 53.
c. Masa studi maksimal z tahun untuk beasiswa Sz dan 4 tahun untuk beasiswa 53.d. Kemampuan bahasa asing_,'ToEFL ITP min. 5oo (aatam N;g;;j a* ronr,L pBT min.

55o/setara dan/atau memiliki Letter of Acceptance (LOa).

g. Pendaftaran

-a. Mengisi form online di www.beasiswalpdp.org
b. Melengkapisemua p-er.ffi ke email : ketenagaandiktis@gmail.com

Dengan subjek email : beasiswadilrtiseor3.
c. Dokumen asli dibawa saat wawancara.

4. Pemeriksaan
a. Validasi kelengkapan berkas pendaftaran
b. Hasil validasi dokumen akan diumumkan melalui akun pendaftaran online

5. Penilaian Dokumen
a. Tim riviewer memberikan penilaian berdasarkan dokumen yang diberikan pelamar.b. Semua hasil penilaiaa diperingkat dan dilaporkan kepada liiri iiop urrtot ditetapkan

dan dilanjutkan ke tahap wawancara.
c. Daftar peserta yang lolos penilaian diumumkan melalui website.



6. Wawancara
Wawancara dilakukan melalui tatap muka alau teleconference (untuk pelamar di luar negeri)'

Hasil penilaian wawancara akan diperingkat dan dilaporkan kepada Dirut LPDP.

Z. Penetapan Kelulusan
penetapan i."fuf".u" ditetapkan oleh Direktur Utama melalui rapat direksi LPDP dengan

memperhatikan rekomendasi dari tim reviewer' t

B. BEASISWA TESrS/DESERTASI
t. Persyaratan

a. Mahasiswa sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam bentuk

transkriP nilai.
b. Batas usia maksimal 37 tahun untuk beasiswa tesis dan 44 tahun untuk beasiswa desertasi'

;. binyutut 
"n 

lulus seminar proposal oleh pimpinan pasca sarjana atau keterangan lain yang

sejenis.
d. ;uau penelitian dan bidang kajian bersifat strategis, sesuai 4"lsT vis^i misi LPDP'

e. program bidang studi yang iienjadi prioritas 
"Lpop 

adalah Teknik, Sains, Pertanian,

Akutansi, gko";*i, gukumiegama, Soiial, Budaya, dan bidang lainnya.

f. Tidak r.a;;;;;erima Uutituin t.asiswa iesis dan desertasi dari sumber lain, baik dalam

negeri maupun luar negeri.

2. Seleksi Administrasi
Dokumen yang harus dilengkapi sebagai berikut :

a. Formuiir pendaftaran yang telah terisi
b. Proposal tesis dan/atau desertasi
c. Transkrip nilai akhir seluruh mata kuliah
d. Essay miksimal3 halaman A4 dengan pilihan tema :

- p.runun p.tiuri-u beasiswa ialam upaya meningkatkan daya saing/nilai tambah

Produk dan/atau jasa nasional'
- purunuo;;;#; uu*ir*u dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan

bangsa'
- forririUusi penerima beasiswa bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan

budaYa.
e. Surat keierangan lulus seminar proposal atau surat keterangan sejenis'

f. s"rut p"tnvu?""" tiaur. .udu"gluiun menerima bantuan beasiswa tesis/desertasi dari

sumber iain.
g. Run"u.,u n rggaran Belanja (RAB) sesuai dengan satuan biaya yang belaku'

3. Seleksi Dokumen Subtantif
Bahan seleksi meliputi : proposai tesis/desertasi, ess_ay, transkip nilai, Rencana Anggaran Biaya

Vu"g aiu:"f.an, Pengala*un yung dinyatakan dalam formulir pendaftaran'

4. Wawancara dan Presentasi
Wawancara a;; ir;;;;;iuri aitut ut an secara tatap muka atau teleconference (untuk pelamar di
'luar 

negeri).

S. Pengumuman akan disampaikan melalui
www.pendis.kemenag.go.id

website www.lpdp.depkeu'go.id dan

1987031003


