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3. Tahapan-tahapan Seleksi
a. Seleksi Administrasi:

Seleksi administrasi dilakukan dengan pengecekan
kelengkapan dokumen yang  meliputi:
1) Formulir Pendaftaran yang telah diisi;
2) Proposal Tesis dan/atau Disertasi;
3) Transkrip Nilai Akhir Seluruh Mata Kuliah;
4) Essay tidak lebih 3 halaman (A4) yang menguraikan 

tentang peranan penerima beasiswa dalam  upayanya : 
meningkatkan daya saing/nilai tambah produk dan/atau 
jasa nasional, dan/atau; menyelesaikan permasalahn 
masyarakat dan bangsa, dan/atau; memberikan 
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan budaya. 

5) Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal atau surat 
keterangan yang sejenis; 

6) Surat Pernyataan tidak sedang dan tidak akan menerima 
bantuan beasiswa tesis dan disertasi dari sumber lain 
baik dalam negeri maupun luar negeri;

7) Rencana Anggaran Belanja sesuai dengan satuan biaya 
yang berlaku.

b. Seleksi Dokumen Substantif 
Bahan seleksi meliputi:

1) Proposal tesis / disertasi.
2) Essay.
3) Transkrip nilai.
4) Rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan. 
5) Pengalaman yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran 

oleh pendaftar. 
c. Interview dan Presentasi

1) Pendaftar yang berada di dalam negeri, interview dan 
presentasi akan dilaksanakan secara langsung (tatap 
muka).

2) Pendaftar yang berada di luar negeri, interview dan 
presentasi akan dilaksanakan secara online (konferensi 
video).

3) Pengumuman Penerima Beasiswa Tesis dan Disertasi 
akan disampaikan melalui Website LPDP.

d. Pengumuman Kelulusan
Pendaftar yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa 
Tesis dan Disertasi akan disampaikan melalui email diumum-
kan pada www.lpdp.depkeu.go.id dan 
www.beasiswalpdp.org.
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11 Maret - 30 April 2013Pendaftaran

Pengumuman Hasil Seleksi
Administrasi 

7 Mei 2013

13 - 15 Mei 2013 
17 Mei 2013

Interview/Presentasi
Pengumuman Penerima 
Beasiswa Tesis dan Disertasi

No Keterangan Tanggal
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8 Juli - 30 Agustus 2013Pendaftaran

Pengumuman Hasil Seleksi
Administrasi 

10 September 2013

16 - 18 September 2013
23 September 2013

Interview/Presentasi
Pengumuman Penerima
Beasiswa Tesis dan Disertasi

No Keterangan Tanggal

b. Seleksi Dokumen Substantif 
Bahan seleksi meliputi:

1) Proposal tesis / disertasi.
2) Essay.
3) Transkrip nilai.
4) Rencana anggaran biaya (RAB) yang diajukan. 
5) Pengalaman yang dinyatakan dalam formulir pendaftaran 

oleh pendaftar. 
c. Interview dan Presentasi

1) Pendaftar yang berada di dalam negeri, interview dan 
presentasi akan dilaksanakan secara langsung (tatap 
muka).

2) Pendaftar yang berada di luar negeri, interview dan 
presentasi akan dilaksanakan secara online (konferensi 
video).

3) Pengumuman Penerima Beasiswa Tesis dan Disertasi 
akan disampaikan melalui Website LPDP.

d. Pengumuman Kelulusan
Pendaftar yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa 
Tesis dan Disertasi akan disampaikan melalui email diumum-
kan pada www.lpdp.depkeu.go.id dan 
www.beasiswalpdp.org.



 Beasiswa tesis dan disertasi bertujuan mempercepat tersedianya 
sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat memberikan 
kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, serta 
memberikan nilai tambah pada produk dan jasa nasional.

 Sasaran bantuan program beasiswa ini adalah Warga Negara 
Indonesia yang berkemampuan akademik dan kepemimpinan yang 
tinggi dan lolos proses seleksi beasiswa tesis dan disertasi. Bantuan 
program ini diberikan kepada para mahasiswa Magister dan Doktor 
yang mengalami keterbatasan dana dalam penyelesaian program 
Magister dan Doktornya baik yang sedang belajar di dalam negeri 
maupun di luar negeri.
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A. Tentang LPDP

B. Tujuan

C.  Sasaran Program Beasiswa Tesis Dan Disertasi

 

1. Waktu pendaftaran
Pendaftaran Program Beasiswa Tesis dan Disertasi dibuka:

Apabila jumlah pendaftar pada periode pertama sudah 
memenuhi target sasaran maka tidak dibuka pendaftaran untuk 
periode kedua.  

2.  Metode Pendaftaran
Pendaftaran Program Beasiswa Tesis dan Disertasi LPDP 
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. 

a. Periode Pertama :  11 Maret s.d. 30 April 2013
b. Periode  Kedua   :  8  Juli s.d. 30 Agustus 2013

E.  Pendaftaran dan Proses Seleksi

D.  Persyaratan
Mahasiswa yang sudah menyelesaikan seluruh mata kuliah 
yang dinyatakan dalam bentuk transkrip; 
Dinyatakan lulus seminar proposal oleh pimpinan program 
pascasarjana atau keterangan lain yang sejenis;
Judul penelitian dan bidang kajian yang bersifat strategis 
sesuai dengan visi dan misi LPDP dan program-  program studi 
yang menjadi prioritas LPDP yaitu teknik, sains, pertanian, 
akuntansi dan ekonomi, hukum dan agama;
Tidak sedang dan tidak akan menerima bantuan beasiswa 
tesis dan disertasi dari sumber lain baik dalam negeri maupun 
luar negeri.
Batas usia untuk pemohon Tesis maksimal 38 tahun, untuk 
Disertasi 45 tahun.
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 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 
Tesis dan Disertasi bagi masyarakat Indonesia yang sedang 
menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam negeri atau 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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