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Tentang LPDP
LPDP

berkomitmen

b. Pendaftar BPI PTUD belum memulai studi dan
hanya diizinkan memulai studi pada tahun 2021.

untuk

mempersiapkan

c. Pendaftar

untuk

keterangan

beasiswa

putra-putri

itu

Beasiswa

Perguruan

Tinggi

Beasiswa PTUD diperuntukkan bagi Warga Negara
Indonesia yang telah memperoleh
Admission/Acceptance

diunggah

memulai

studi

dari

bersamaan

dengan

LoA

Apa saja komponen biaya yang diberikan?


Letter of

Unconditional

dari

Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia untuk
menempuh jenjang pendidikan magister dan
Doktor.


Seperti apa skema Beasiswa Perguruan
Tinggi Peringkat Utama Dunia?
PTUD

diberikan

untuk

jenjang

pendidikan:


menunda

Unconditional.

Peringkat Utama Dunia (PTUD)?

Beasiswa

LoA

Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia yang

terbaik

Indonesia

Apa

memiliki

studi pada tahun 2021 serta melampirkan surat

yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP
magister/Doktor

yang

tahun 2020, wajib menunda studi dan memulai

mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia
program

PTUD

Unconditional dengan waktu mulai studi pada

pemimpin dan profesional masa depan serta

menyelenggarakan

BPI

Magister

Program

satu

gelar

(single

degree) dengan durasi studi paling lama

Biaya Pendidikan


Biaya Pendaftaran



Biaya SPP/Tuition Fee



Tunjangan Buku



Biaya Penelitian Tesis/Disertasi



Biaya Seminar Internasional



Biaya Publikasi Jurnal Internasional

Biaya Pendukung


Transportasi



Aplikasi Visa/Residence Permit



Asuransi Kesehatan



Biaya Hidup Bulanan



Biaya Kedatangan



Biaya keadaaan darurat



Tunjangan keluarga (khusus Doktor)

24 (dua puluh empat) bulan, dan


Doktor Program satu gelar (single degree)
dengan durasi studi paling lama 60 (enam
puluh) bulan.

Apa saja persyaratan umum pendaftaran
Beasiswa

Perguruan

Peringkat

Utama Dunia?
Persyaratan umum

Seperti apa kriteria pendaftar Beasiswa

Tinggi

Beasiswa PTUD sebagai

berikut:

Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia?



Warga Negara Indonesia;

a. Pendaftar Beasiswa PTUD hanya dapat memilih



Telah menyelesaikan studi program diploma

satu perguruan tinggi dan program studi sesuai
dengan LoA Unconditional yang diunggah pada
aplikasi pendaftaran.

empat (D4) atau sarjana (S1) untuk beasiswa
magister;

program

beasiswa

Doktor;

magister
atau

(S2)

diploma

untuk
empat

Dipublikasikan pada tanggal 6 Oktober 2020

(D4)/sarjana (S1) langsung Doktor dengan



ketentuan sebagai berikut:


rencana kontribusi di Indonesia pasca studi.

Perguruan tinggi dalam negeri yang
terakreditasi



oleh

Badan

Akreditasi

Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),

Apa saja persyaratan khusus pendaftaran

Perguruan

Beasiswa Perguruan Tinggi Peringkat Utama

tinggi

kedinasan

dalam

Dunia?

negeri, atau


Perguruan tinggi luar negeri yang diakui
oleh

Direktorat

Tinggi



Jenderal

Kementerian

Pendidikan

Pendidikan

dan

Persyaratan khusus Beasiswa PTUD sebagai berikut:


Wajib

LoA

Kedutaan Besar Republik Indonesia di

aplikasi pendaftaran sesuai dengan daftar

negara asal perguruan tinggi.

Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia yang
ditentukan LPDP;

Tidak sedang (on going) atau telah menempuh


Pendaftar

Beasiswa

PTUD

yang

telah

magister ataupun doktor baik di perguruan

ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa tidak

tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi

dapat mengajukan perpindahan Perguruan

di luar negeri.

Tinggi tujuan dan program studi tujuan.

Melampirkan


surat

rekomendasi

sebagai





Surat Rekomendasi dari akademisi dan
Surat

Bersedia menandatangani surat pernyataan
sebagai berikut (format terlampir);



Rekomendasi

dari

2

Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar
pada 31 Desember di tahun pendaftaran yaitu:

dari atasan bagi yang sudah bekerja;
(dua)



pendaftar jenjang pendidikan magister
paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima)

akademisi bagi yang belum bekerja;

tahun;

Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas
reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-



pendaftar

jenjang

pendidikan

Doktor

paling tinggi berusia 40 (empat puluh)

kelas sebagai berikut:

tahun.



Kelas Eksekutif;



Kelas Khusus;



Kelas Karyawan;

bahasa Inggris yang masih berlaku dan



Kelas Jarak Jauh;

diterbitkan



Kelas yang diselenggarakan bukan di

Academic atau IELTS (www.ielts.org) dengan







Mengunggah dokumen sertifikat kemampuan
oleh

ETS

(www.ets.org),

PTE

ketentuan sebagai berikut:

perguruan tinggi induk;
Kelas Internasional khusus tujuan Dalam



Pendaftar program magister luar negeri,

Negeri;

skor minimal kemampuan bahasa Inggris

Kelas yang diselenggarakan di lebih dari 1

TOEFL iBT® 80; PTE Academic 58; atau

negara perguruan tinggi; atau

IELTS™ 6,5;

Kelas

lainnya

yang

tidak

memenuhi



iBT® 94; PTE Academic 65; atau IELTS™ 7,0;

Mengisi profil diri pada formulir pendaftaran
online;



Menulis Personal Statement;



Menulis rencana studi untuk magister atau
Proposal Penelitian untuk Doktor.

Pendaftar program Doktor luar negeri skor
minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL

ketentuan LPDP


dokumen

Unconditional Perguruan Tinggi tujuan pada

berikut:



mengunggah

Kebudayaan Republik Indonesia atau

studi degree atau non degree program



Menulis komitmen kembali ke Indonesia dan



Mengunggah surat keterangan menunda
memulai studi dari Perguruan Tinggi Peringkat
Utama Dunia ke tahun 2021 bagi pendaftar
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yang memiliki LoA Unconditional dengan
waktu mulai studi pada tahun 2020.
Bagaimana cara mendaftarnya

Kapan

pendaftaran

dan

seleksi

Beasiswa

Mendaftar secara online pada situs Pendaftaran



Beasiswa LPDP:

Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia?
No
1
2
3
4
5
6

Kegiatan
Pembukaan
pendaftaran beasiswa
Penutupan pendaftaran
beasiswa
Seleksi administrasi
Pengumuman hasil
seleksi administrasi
Seleksi substansi
Pengumuman hasil
seleksi substansi

Jadwal Pelaksanaan
6 Oktober 2020

https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/
melengkapi dan mengunggah semua dokumen



yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran
pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran



untuk mendapatkan kode registrasi/pendaftaran

20 Oktober 2020

Apa saja proses seleksi Beasiswa Perguruan Tinggi

21 Oktober – 1

Peringkat Utama Dunia?

November 2020

Proses Seleksi Beasiswa PTUD sebagai berikut:

2 November 2020



Seleksi Administrasi; dan

4 - 20 November 2020



Seleksi Substansi.

4 Desember 2020

Catatan


LoA Unconditional adalah surat resmi dari
perguruan tinggi (official admission) yang
menyatakan bahwa seseorang telah diterima di
perguruan tinggi dengan tanpa persyaratan lagi
yang memuat nama lengkap, jenjang studi,
program studi, serta intake studi;



LoA Unconditional yang diunggah harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:


Perguruan Tinggi dan Program Studi harus
sesuai dengan salah satu pilihan pada
aplikasi pendaftaran



Intake studi harus memenuhi ketentuan
yang ditetapkan LPDP terkait perkuliahan
paling cepat yang diizinkan



Jika intake perkuliahan yang tercantum pada
LoA Unconditional yang diunggah tidak
sesuai ketentuan maka wajib melampirkan
Surat Defer (Penundaan) dari Perguruan
Tinggi yang menerbitkan LoA
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Dokumen apa saja yang harus diisi atau di

Seperti apa format Komitmen kembali ke

unggah pada aplikasi pendaftaran Beasiswa

Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia

Perguruan Tinggi Peringkat Utama Dunia?

pasca studi, rencana studi dan proposal

Dokumen
Biodata Diri

Online

Unggahan

Form

Dokumen

Penelitian
Komitmen kembali ke Indonesia dan rencana
kontribusi di Indonesia pasca studi



Kartu Tanda Penduduk (KTP)

(1500 – 2000 kata)


Ijazah S1/S2 (Asli atau Legalisir)
atau SKL (Surat Keterangan



Deskripsikan diri Saudara.



Deskripsikan masalah urgent yang sedang
dialami oleh Indonesia ataupun lingkungan



sekitar anda dan solusi penyelesaian yang

Lulus)
Transkrip Nilai S1/S2 (Asli atau

Anda tawarkan.



Legalisir)



ambil dan bagaimana ilmu dan Anda dapat

Sertifikat Bahasa Asing yang
dipersyaratkan dan Masih

berkontribusi dalam penyelesaian masalah



yang terjadi

Berlaku (Asli)


Letter of Acceptance (LoA)
berlaku dan sesuai dengan







studi yang dipilih

tentang

Deskripsikan peran apa yang akan Saudara
Deskripsikan cara Saudara mewujudkan mimpi



LPDP (bermaterai)



Surat Rekomendasi dari



Akademisi 1

Rencana Studi (Khusus Magister)
(1500 – 2000 kata)


Surat Rekomendasi Akademisi 2

Deskripsikan rencana studi dan per-semester
yang akan ditempuh hingga selesai studi.

(bagi yang belum bekerja) atau
Atasan/Pimpinan



Lembaga/Perusahaan (bagi yang



Deskripsikan topik apa yang akan Saudara tulis
dalam tesis.



sudah bekerja)

Deskripsikan aktivitas di luar studi yang akan
Saudara lakukan selama studi.

Surat izin mengikuti seleksi dari



unit yang membidangi sumber

Melampirkan daftar silabus studi dan/atau
kuliah studi lapangan (field study) yang



daya manusia bagi yang sedang

mengeluarkan biaya tambahan tidak dibiayai

bekerja

oleh LPDP (jika ada).

Personal Statement



Rencana Studi (khusus magister)




Komitmen kembali ke Indonesia
Indonesia pasca studi

Saudara

tersebut.

Surat Pernyataan sesuai format

dan rencana kontribusi di

mimpi

lakukan.

Perguruan Tinggi serta Program

Doktor)

Deskripsikan

Indonesia masa depan.

Unconditional yang masih

Proposal Penelitian (khusus

Deskripsikan pentingnya ilmu yang akan anda





Deskripsikan rasional pemilihan bidang studi,
perguruan tinggi, area disiplin keilmuan, dan
relevansinya terhadap kebutuhan institusi asal
maupun pembangunan nasional (hanya salah
satu dari pilihan Perguruan Tinggi dan Prodi
yang dipilih)
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Proposal Penelitian (Khusus Doktor)
(1500 – 2000 kata)


Judul Penelitian

Tuliskan judul penelitian.


Latar Belakang

Uraikan secara singkat topik isu yang ingin Anda meneliti
dan mengapa signifikan untuk Anda teliti.


Perumusan Permasalahan (Statement of Problem)

Uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui
tentang topik isu tersebut dan diskusikan secara ringkas
mengapa masih perlunya Anda meneliti. Tunjukkan
bahwa solusi terhadap isu yang telah ada masih belum
terselesaikan sepenuhnya sehingga Anda ingin melakuan
penelitian.


Pertanyaan/Tujuan Penelitian

Rumuskan tujuan pertanyaan penelitian.


Kelogisan (Rationale)

Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung
topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang
penelitian. Khusus penelitian, jelaskan hipotesis (jika ada)
dan/atau

model

penelitian

tujuan/pertanyaan penelitian.

yang

mendukung

Jelaskan pula kontribusi

teoritis dan praktis jika hipotesis tidak terbukti.


Metode dan Desain

Jelaskan bagaimana Anda akan mengumpulkan data dan
mengapa? Jelaskan mengapa metode ini adalah terbaik
untuk mencapai tujuan Anda. Jelaskan analisis dan hasil
yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis.
Cantumkan outline jadwal penelitian dari awal sampai
selesai.


Signifikansi/Manfaat

Deskripsikan secara umum, bagaimana penelitian yang
Anda usulkan berguna baik secara teoritis maupun
praktis.


Kesimpulan dan Saran

Deskripsikan

secara

umum,

bagaimana

program

penelitian yang Anda usulkan berguna baik secara teoritis
maupun praktis.


Daftar Pustaka
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Contoh Format Surat Rekomendasi
SURAT REKOMENDASI
Yang bertanda tangan di bawah ini
Nama

: _______________________________________________________

NIP*)

: _______________________________________________________

Pangkat/Gol

: _______________________________________________________

Jabatan

: _______________________________________________________

Instansi

: _______________________________________________________

Alamat Lembaga

: _______________________________________________________

No Telp/Handphone

: _______________________________________________________

E-mail

: _______________________________________________________

Memberi rekomendasi kepada:
Nama

: _______________________________________________________

Instansi

: ____________________________

Alamat

: ____________________________

Deskripsi Rekomendasi:

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
(Perekomendasi)

(____________________________)
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Format Surat Pernyataan (bermaterai)
SURAT PERNYATAAN
PENDAFTAR BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA
PERGURUAN TINGGI PERINGKAT UTAMA DUNIA
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar Beasiswa PTUD:
Nama

: ___________________________________________

Tempat, Tanggal Lahir

: ___________________________________________

No KTP/NIK

: ___________________________________________

Alamat

: ___________________________________________
___________________________________________

Perguruan Tinggi Tujuan

: ___________________________________________

Negara Tujuan

: ___________________________________________

Jenjang Studi Lanjut

: Magister / Doktor

Bidang Keilmuan

: ___________________________________________

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:
1.

Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945.

2.

Tidak pernah, sedang, atau akan mendukung atau terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi
yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang
Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.

Kembali ke Indonesia dan mengabdi di Indonesia setelah selesai studi.

4.

Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan
pribadi.

5.

Tidak menggunakan media informasi dan sosial untuk menyampaikan informasi yang belum
terkonfirmasi kebenarannya yang berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

6.

Tidak pernah/sedang/ akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial
masyarakat Indonesia.

7.

Berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa LPDP.

8.

Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi penerima
beasiswa LPDP.

9.

Tidak pernah/sedang/dan akan memiliki catatan atau keterlibatan dalam tindakan kriminal apapun.

10. Tidak pernah/sedang/dan akan melakukan tindakan terkait dengan penggunaan/pengedaran zat
adiktif atau narkoba.
11. Dokumen dan data pendaftaran adalah akurat dan sesuai aslinya.
12. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan LPDP
apabila melakukan pemalsuan dokumen dan data pendaftaran.
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13. Bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan LPDP apabila saya melanggar atau tidak
mematuhi pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
______,______________________
Yang Membuat Pernyataan
Materai
6000

(___________________________)
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Daftar Perguruan Tinggi
Beasiswa PTUD tahun 2020
No

Nama Universitas

Negara

Program Studi

1

California Institute of Technology (Caltech)

Amerika Serikat

Semua

2

Columbia University

Amerika Serikat

Semua

3

Cornell University

Amerika Serikat

Semua

4

Harvard University

Amerika Serikat

Semua

5

Johns Hopkins University

Amerika Serikat

Semua

6

Massachusetts Institute of Technology

Amerika Serikat

Semua

7

Princeton University

Amerika Serikat

Semua

8

Stanford University

Amerika Serikat

Semua

9

Yale University

Amerika Serikat

Semua

10

University of Cambridge

Inggris

Semua

11

University of Oxford

Inggris

Semua

12

ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology

Swiss

Semua

13

University of Pennsylvania

Amerika Serikat

Semua

14

University of Chicago

Amerika Serikat

Semua

15

University of California, Berkeley (UCB)

Amerika Serikat

Semua
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Contoh Sertifikat Bahasa (PTE Academic)
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Contoh Sertifikat Bahasa (IELTS)
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Contoh Sertifikat Bahasa (TOEFL iBT)
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