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11 Maret - 30 April 2013Pendaftaran
Pengumuman Hasil Seleksi

Psikotes dan wawancara
Administrasi 

7 Mei 2013

11 - 12 Mei 2013

Penerima Beasiswa
4 31 Mei 2013Pengumuman Kandidat

No Keterangan Tanggal

1. Waktu pendaftaran
 Pendaftaran Program Beasiswa Magister dan Doktor dibuka 

pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2013, dan ditutup pada hari 
Selasa, tanggal 30 April 2013.   

2. Metode Pendaftaran
 Pendaftaran dilaksanakan secara online dengan mengisi isian 

aplikasi pada laman: www.lpdp.depkeu.go.id atau 
www.beasiswalpdp.org dan mengunggah kelengkapan 
dokumen-dokumen pendukung yang relevan. 

3. Tahapan Seleksi Beasiswa 
a. Proses Pendaftaran

1) Pelamar mengisi formulir pendaftaran secara online pada 
laman LPDP (www.lpdp.depkeu.go.id atau 
www.beasiswalpdp.org);

2) Pelamar melengkapi semua persyaratan;
3) Dokumen asli dibawa pada saat wawancara bagi yang 

lolos pada tahap seleksi dokumen;
b. Proses  Psikotes dan Wawancara

Peserta melaksanakan serangkaian tes meliputi tes Psikologi, 
focus group discussion (FGD), dan wawancara

c. Penetapan Kelulusan  
Peserta yang lulus dan dinyatakan sebagai kandidat penerima 
beasiswa disampaikan melalui Email dan diumumkan pada 
www.lpdp.depkeu.go.id dan www.beasiswalpdp.org.

4. Jadwal Kegiatan Seleksi Beasiswa 

F. Pendaftaran dan Proses Seleksi

BEASISWA
Magister dan Doktor

Persyaratan

Khusus
Pendaftaran dan

Seleksi

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan 
Gedung A.A. Maramis II Lantai 2, Jalan 
Lapangan Banteng Timur No. 1, JKT 10710
www.lpdp.depkeu.go.id
Email: lpdp.s2@depkeu.go.id
 lpdp.s3@depkeu.go.id

1. Telah menyelesaikan dan memperoleh gelar akademik: 
a. Sarjana / Sarjana Terapan untuk pelamar program Magister
b. Magister untuk pelamar program Doktor

2. Usia maksimum bagi pelamar beasiswa pada saat penutupan 
pendaftaran adalah:
a. 35 (tiga puluh lima) tahun untuk program Magister 
b. 40 (empat puluh) tahun untuk program Doktor

3. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum adalah:
a. 3,00, pada skala 4, untuk lulusan Sarjana yang akan studi 

Magister
b. 3,25, pada skala 4, untuk lulusan Magister yang akan studi 

Doktor
4. Kemampuan penguasaan bahasa asing:

a.TOEFL ITP minimal 500 untuk studi pada program 
Magister/Doktor di perguruan tinggi dalam negeri

b. TOEFL PBT minimal 550 atau yang setara untuk studi pada 
program Magister/Doktor di perguruan tinggi luar negeri 
dan/atau telah memiliki Letter of Acceptance (LOA) 

c. Untuk pelamar yang memilih program studi Magister atau 
Doktor luar negeri yang tidak menggunakan bahasa Inggris 
sebagai bahasa pengantar akademiknya, dapat 
menyesuaikan dengan persyaratan kemampuan 
berbahasa asing yang berlaku di perguruan tinggi tersebut.

5. Memahami dan menyetujui persyaratan dan ketentuan 
beasiswa sebagai berikut:
a. menyelesaikan studi maksimal dalam 2 (dua) tahun untuk 

program Magister, sesuai masa studi yang berlaku;
b. menyelesaikan studi maksimal dalam 4 (empat) tahun 

untuk program Doktor, sesuai masa studi yang berlaku.

E. Persyaratan khusus



 Program Beasiswa Magister dan Doktor LPDP bertujuan untuk 
mendukung ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas 
dan berkemampuan yang mumpuni sebagai pemimpin masa depan 
Indonesia.

 Sasaran bantuan program beasiswa ini adalah Warga Negara 
Indonesia yang berkemampuan akademik dan kepemimpinan yang 
tinggi serta lolos proses seleksi untuk studi pada program Magister 
dan Doktor. Bidang ilmu program beasiswa Magister dan Doktor 
LPDP adalah bidang ilmu yang menjadi fokus LPDP yang terdiri 
atas:

1. Teknik     3. Pertanian       5. Hukum

2. Sains  4. Akuntansi/Keuangan  6. Agama

Tentang

LPDP
Tujuan dan

Sasaran
persyaratan dan

Pendaftaran

A. Tentang LPDP 

B. Tujuan

C. Sasaran Program Beasiswa Magister Dan Doktor

 Visi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) adalah Menjadi 
lembaga pengelola dana yang terbaik di tingkat regional untuk 
menyiapkan pemimpin masa depan serta mendorong inovasi bagi 
Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. 

Dari visi tersebut dijabarkan dalam misi yaitu: 

 Pemerintah melalui LPDP, pada tahun 2013 memberikan Beasiswa 
Magister dan Doktor baik Perguruan Tinggi di dalam negeri maupun di 
luar negeri.

Mempersiapkan pemimpin dan profesional masa depan 
Indonesia melalui pembiayaan pendidikan.
Mendorong riset strategis dan/ atau inovatif yang implementatif 
dan menciptakan nilai tambah melalui pendanaan riset.
Menjamin keberlangsungan pendanaan pendidikan bagi 
generasi berikutnya melalui pengelolaan Dana Abadi Pendidikan 
yang optimal. 
Sebagai last resort, mendukung rehabilitasi fasilitas pendidikan 
yang rusak akibat bencana alam melalui pengelolaan Dana 
Cadangan Pendidikan.
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D. Persyaratan Umum
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Perguruan Tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lulusan Perguruan 
Tinggi kedinasan yang diakui  oleh pemerintah Indonesia.
Perguruan Tinggi diluar negeri yang berkategori baik sesuai 
daftar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Warga negara Indonesia yang ditunjukkan dengan identitas 
kependudukan yang sah;
Lulusan program studi :

Mempunyai jiwa kepemimpinan yang ditunjukkan dengan 
pengalaman memimpin sebuah organisasi atau lembaga yang 
ditunjukkan dengan bukti dokumen yang relevan;
Aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ditunjukkan 
dengan bukti dokumen yang relevan;
Menandatangani Surat Pernyataan tidak pernah terlibat tindakan 
melanggar hukum;
Menandatangani Surat Pernyataan tidak pernah terlibat dalam 
tindak pelanggaran kode etik akademik
Menandatangani Surat Pernyataan mengabdi  pada kepentingan 
bangsa Indonesia; 
Menandatangani Surat Pernyataan tidak menerima beasiswa dari 
sumber lain;
Mendapatkan Surat Tugas Belajar dari atasan bagi yang sedang 
bekerja;
Memiliki Surat Keterangan dari tokoh masyarakat bagi yang 
belum/tidak sedang bekerja;
Memilih program studi dan/atau perguruan tinggi yang 
direkomendasikan oleh LPDP.


