
KEMENTERIAN AGAMA RI 
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM 

J1. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tlp. : 021-34833027,3853449 
Fax : 021-34833981, 381 1436 Website: www.pendis.kemenag.go.id 

J A K A R T A  

PENGUMUMAN BEASISWA PROGRAM S21S3 

Nornor : Dj. l/Dt.l.IV/PP.009/1314/2014 

Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agarna RI membuka 
beasiswa program S21S3 tahun 2014. Terdapat 2 (dua) jenis program beasiswa, yaitu Beasiswa Studi (BS) S3 dan 
Bantuan Biaya Pendidikan (BBP) S2, S3 dan Promosi Doktor (dalam negeri dan luar negeri). Pendaftaran beasiswa 
dilaksanakan melalui pendaftaran online di website Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal 
Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Beasiswa akan diberikan kepada dosen PTAI yang akan melanjutkan studi 
dan sedang menyelesaikan penulisan tesis/desertasi dengan ketentuan, syarat dm mekanisme pendaftaran sebagai 
berikut : 

A. BEASISWA STUD1 (BS) 
1. Persyaratan 

Persyaratan untuk mendaftar sebagai calon peserta program beasiswa studi (BS) sebagai berikut : 
1. Mengisi formulir pendafiaran on-line sesuai dengan form yang telah disediakan; 
2. Mendapat rekomendasi dari RektorKetua perguruan tinggi tempat bertugas yang menyatakan bahwa 

program studi yang akan diambil dibutuhkan untuk penguatan satuan program studiljurusan pada 
perguruan tinggi tersebut. Bagi dosen non-PNS pada PTAI/PTU dianjurkan mendapatkan rekomendasi 
dari Koordinator Kopertais (Form usuladrekomendasi terlampir). 

3. Daftar Riwayat Hidup; 
4. Fotokopi SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen yang telah disahkan lembaga; 
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 
6 .  Fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan S2 yang telah dilegalisir; 
7. Melampirkan Sertifikat Pendidik Dosen (bagi yang telah lulus sertifikasi) & Nomor Induk Dosen 

Nasional O N ) .  
8. Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan beasiswa dari Kementerian Agama atau lembaga lain 

(APBN/APBD) yang ditandatangani di atas materai; 
9. Pernyataan kesediaan untuk kembali bertugas dan mengabdi pada perguruan tinggi pengirim minimal 

2n + 1 kali masa studi, terhitung setelah kelulusan; 
10. Usia maksimal adalah 45 tahun untuk S3; 
1 1. Indeks prestasi kumulatif (IPK) pendidikan sebelumnya minimal 3,OO; 
12. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dinyatakan dengan surat keterangan Dokter. 
13. Tidak terlibat dalam masalah hukum. 
14. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam cq. Direktur Pendidikan Tinggi 

Islam, dialamatkan kepada Direktur Pasca Sarjana dari Perguruan Tinggi Tempat Studi yang dituju; 
15. Mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam danlatau Perguruan 

Tinggi Penyelenggara. Biaya seleksi, transportasi dan akomodasi ke tempat tes ditanggung oleh peserta 
masing-masing; 
a. Biaya seleksi dapat diganti setelah mahasiswa lulus; 
b. Apabila lulus seleksi, peserta bersedia menandatangani kontrak perjanjian beasiswa; 
c. Peserta bersedia mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dengan 

mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku; 
16. Berasal dari perguruan tinggi Agama Islam yang tidak rnenyelenggarakan kelas jauh dengan 

menyertakan pernyataan Rektorketua bahwa PTA homebase kandidat tidak menyelenggarakan kelas 
jauh, khusus untuk PTAIS harus divalidasi oleh Kopertais. 



2. Pendaftaran 
a. Pendaftaran dibuka dari tanggal 30 Mei - 30 Juni 2014 
b. Mengisi form online di www.diktis.kemenan.go.id 
c. Melengkapi semua persyaratan dan berkas dikirimkan ke Perguruan Tinggi Penyelenggara (PTP) BS 

sesuai pilihan studi calon peserta. 

3. Seleksi 
a. Seleksi dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendtdikan Islam dan atau tim 

yang dibentuk oleh perguruan t i n w  penyelenggara BS yang hasllnya dtsampaikan kepada Ditjen 
Penddtkan Islam. 

b. Hasil seleksi peserta akan diumumkan melalui d m  PTP masing-masing 
c. Peserta yang lulus seleksi, akan megikuti tes tertulis yang diselenggarakan oleh PTP masing-masing 

4. Penetapan Kelulusan 
a. Hasil seleksi tes tertulis dari Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa Studi (PTP BS) dikirimkan 

ke Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama 
RI. 

b. Penetapan Peserta Beasiswa Studi (BS) ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan membertimbangkan hasil 
seleksi PTP. Penetapan peserta beasiswa studi akan diumumkan melalui www.diktis.kemenag.go.id 

B. BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN (BBP) 
1. Persyaratan 

a. Mengisi dan mengirim formulir online di website Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 
b. Bagi Dosen PTAIS yang sedang promosi Doktor (S3) wajib menyertakan surat keterangan dari 

Direktur Pascasarjana tempat studi yang menyatakan bahwa pemohon sedang merencanakan ujian 
promosi doktor pada tahun 20 14 dan proposal. 

c. Mendapat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi tempat bertugas, dianjurkan menyertakan 
rekomendasi dari Koordinator Kopertais (Form usulanlrekomendasi terlamvir); 

d. Mengajukan berkas permohonan yang dilengkapi dengan: 
Print out pendaftaran online 
Daftar riwayat hidup; 
Fotokopi SK pertama dan SK terakhir penempatan sebagai dosen; 
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; 
Fotokopi surat izin belajar dari pimpinan PT tempat tugas; 
Surat keterangan sebagai mahasiswa dari pimpinan perguruan tinggi tempat studi; 
Fotokopi Sertifikat Pendidik (khusus dosen non-PNS PTAIS untuk program S3) 
Fotokopi transkrip Indeks Prestasi Kurnulatif (IPK) terakhir; 
Surat pernyataan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau bantuan penyelesaian 
studi dari Kementerian Agama atau lembaga lain yang ditandatangani di atas materai; 

e. Bagi Dosen yang sedang melaksanakan Promosi Doktor Menyertakan surat keterangan Direktur 
Pascasarjana tempat studi yang menyatakan bahwa pemohon sedang merencanakan ujian promosi 
doktor pada tahun 20 14; 

f. Bagi Dosen yang sedang melaksanakan Promosi Doktor Melampirkan proposal penelitian yang 
memuat: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian pustaka, metodologi penelitian, 
biaya dan jadwal riset. 



2. Pendaftaran 
a. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 5 Juni - 5 Juli 2014 
b. Mengisi form online di www.diktis.kemena~.~o.id 
c. Melengkapi semua persyaratan dan berkas dikirirnkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan 

Islam, cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, dengan alamat Kernenterian Agama RI Lt. 7 
Kamar C- 701 J1. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta. 

3. Seleksi 
Seleksi administratif terkait dengan persyaratan yang ditentukan, dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh 
Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Seleksi dan penilaian terhadap peserta didasarkan pada kriteria 
sebagai berikut: 
a. Kelengkapan dan keakuratan data yang disampaikan 
b. Linieritas antara latar belakang pendidikan, SK edukatif, Matakuliah yang diampu, dan Program 

studi yang ditempuh; 
c. Waktu tempuh studi (S2 waktu tempuh 4 semester; dan S3 waktu tempuh 6 semester) 
d. Program studi yang ditempuh dan judul disertasilpenelitian yang dihasilkan menunjang kebutuhan 

pengembangan lembaga; 
e. Prestasi Akademik; 
f. Lebih diutamakan bagi PendidiWdosen dan tenaga kependidikan yang belum pernah menerima 

bantuan serupa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 

4. Pengumuman akan disampaikan melalui website www.diktis.kemenaa.~o.id 

Islam, 

""I' 


