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A. Latar Belakang
Sejak tahun 2012, Kementerian Agama RI telah melaksanakan pemberian

beasiswa pendidikan pascasarjana luar negeri melalui skema pendanaan APBN.
Kesempatan memperoleh beasiswa tersebut diberikan kepada para alumni, dosen dan
pegawai Kementerian Agama sebagai implementasi dari pilar peningkatan mutu
pembangunan di bidang pendidikan. Dalam kurun waktu 2012-2021, Kementerian Agama
melalui program reguler S3 ke Luar Negeri telah melahirkan ratusan alumni yang sudah
kembali ke institusinya masing masing untuk turut serta mengembangkan institusi dan
bidang keilmuan yang ditekuni.

Seiring perjalanan pelaksanaan beasiswa tersebut minat dan antusiasme dari para
calon pelamar cukup tinggi. Ratusan hingga ribuan calon pelamar mengikuti proses seleksi
beasiswa kemenag setiap tahunnya. Namun setelah melakukan telaah terhadap peta
pendaftar program tersebut, secara umum ditemukan adanya paling tidak 2 (dua) faktor
utama yang menjadi kelemahan yang dimiliki calon pelamar sehingga tidak mampu
menunjukkan kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni sebagai calon penerima beasiswa.
Kedua faktor tersebut adalah kemampuan penulisan proposal riset serta penguasaan
terhadap bahasa asing yang akan digunakan pada kampus tujuan yang masih rendah. Di
samping itu ada beberapa kemampuan lain yang harus ditingkatkan, yaitu keterampilan
komunikasi dan penulisan akademik, kemampuan untuk mengakses dan mengeksplorasi
informasi terkait dengan kampus tujuan yang sesuai dengan bidang keahlian, pengetahuan
tentang budaya negara yang akan menjadi tempat studi, serta pengetahuan mengenai
sistem pendidikan negara tempat studi.

Selain beberapa kondisi tersebut di atas, berdasarkan analisa kebutuhan terhadap
dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam, rasio dosen dan mahasiswa masih jauh dari
ideal yang menunjukan adanya urgensi untuk menambah jumlah tenaga pendidik baru
yang berkualitas dan berdaya saing secara akademik. Untuk itu, selain memberikan
bantuan dana pendidikan untuk dosen yang akan melanjutkan studi doktoral, diperlukan
juga bantuan dana pendidikan untuk para fresh graduate (mahasiswa lulusan baru) yang
berminat untuk mengikuti proses pembibitan menjadi calon dosen serta untuk para dosen
dan pegawai Kementerian Agama yang memiliki gelar master untuk melanjutkan studi ke
jenjang doktoral.

Terlebih, dengan adanya transformasi perguruan tinggi keagamaan Islam dari yang
sebelumnya Sekolah Tinggi Keagamaan Islam Negeri (STAIN) menjadi Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) dan PTK lainnya di berbagai
wilayah, maka penguatan sumber daya manusia pada PTK merupakan keniscayaan yang
mendesak untuk dilaksanakan. Data dosen PTK yang bergelar doktor masih di kisaran
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kurang dari 20%.
Dari pertimbangan tersebut di atas, program Beasiswa Kemenag-LPDP bermaksud

untuk memberikan pelatihan dan pembibitan para alumni, dosen, dan Pegawai PTK dan
Kementerian Agama Pusat. Nama program ini adalah Program Persiapan Studi Lanjut
(PPSL) S2 dan S3 Luar Negeri.

B. Capaian Pembelajaran

Program Non-Gelar – Program Persiapan Studi Lanjut bagi dosen, dan pegawai PTK dan
Kementerian Agama Pusat ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan, teknologi bagi alumni, dosen, Pegawai

PTK dan Kementerian Agama Pusat;
2. Mempersiapkan calon dosen unggulan melalui pembibitan yang dipersiapkan untuk

lanjut studi Luar Negeri;
3. Meningkatkan pendaftar yang memiliki kualifikasi unggulan untuk program beasiswa

Doktor Luar Negeri baik program pascasarjana S2 dan S3.
4. Meningkatkan jumlah dosen di PTK lulusan kampus luar negeri yang tidak hanya

memiliki kualifikasi akademik yang baik tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan dan
menjadi agen moderasi beragama ;

5. Menunjang program peningkatan kualitas penulisan ilmiah dari para dosen di PTK
sesuai dengan waktu dan sasaran yang ditentukan.

C. Informasi Program

● Lembaga Bahasa Mitra (Host Language Institution)
Program Non-Gelar ini dilaksanakan oleh Lembaga Bahasa kredibel khususnya pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

● Kurikulum Program

No. MATERI BOBOT

1

Menyusun Proposal Riset
a. Introduction
b. Problem Formulation & Objectives
c. Literature Review
d. Research Methodology
e. Significance
f. Research Time Frame

25%

2

Kemahiran Berbahasa Inggris (IELTS)  bagi PTP yang
menyelenggarakan pelatihan berbahasa Inggris
a. Writing
b. Speaking
c. Listening
d. Reading

ATAU

Kemahiran Berbahasa Arab bagi PTP yang
menyelenggarakan pelatihan berbahasa Arab
a. Al-Kitabah
b. Al-Kalam
c. Al-Istima’

45%



d. Al-Qira’ah

3.

Tip Meraih Beasiswa, Pengenalan Budaya dan Seluk Beluk
Studi Luar Negeri, dan Sharing Info Session
a. Strategi mencari kampus tujuan yang sesuai dengan minat

dan keahlian;
b. Cara mendaftar ke kampus tujuan dan proses admission;
c. Strategi menulis statement of purpose;
d. Strategi menghadapi interview untuk beasiswa studi lanjut ke

luar negeri;
e. Pengenalan budaya berbagai negara tujuan studi;
f. Mengembangkan Curriculum Vitae
g. Pengenalan budaya akademik;
h. Strategi berkomunikasi dengan calon supervisor;
i. Time management;
j. Study-life balance strategy
k. Sharing session dari alumni kampus luar negeri;
l. Info Session mitra kampus luar negeri;

15%

4. Peningkatan Profesionalisme Dosen dan Jejaring
a. Strategi menjadi Dosen yang baik dan profesional
b. Strategi memperluas jejaring akademik

5%

5.
Wawasan Kebangsaan dan Moderasi Beragama
a. Internalisasi wawasan kebangsaan;
b. Implementasi moderasi beragama.

10%

TOTAL 100%

● Biaya Program (Gratis):

1. Biaya Penyelenggaraan Program (tuition fee) yang akan dibayarkan langsung ke
mitra/pengelola program.

2. Biaya hidup selama kursus (living cost) akan dibayarkan kepada peserta program.
3. Biaya tes bahasa (final test) yang akan dibayarkan langsung ke mitra/pengelola

program.
4. Biaya transportasi PP dari daerah asal ke tempat kursus dan sebaliknya yang akan

dibayarkan langsung ke peserta program.

D. Kriteria Peserta dan Persyaratan

1. Persyaratan Umum
Peserta Program yang dapat menerima Beasiswa Indonesia Bangkit Program
Non-Gelar PPSL ini wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dengan usia

maksimal 25 tahun bagi pelamar untuk studi lanjut S2 (fresh graduate) dan 45
tahun bagi pelamar untuk studi lanjut S3 pada 15 Oktober 2021;

c. Berstatus sebagai alumni, dosen, pendidik, tenaga kependidikan dan Pegawai
Kementerian Agama Pusat;

d. Mendapat Izin dari pimpinan tempat tugas;
e. Tidak sedang menerima beasiswa dari APBN atau sumber lain yang berpotensi

double funding selama menjadi penerima Beasiswa Indonesia Bangkit baik
Program Gelar atau Program Non-Gelar lainnya;

f. Belum pernah mengikuti program sejenis sebelumnya dari Kementerian Agama
dan LPDP dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pendaftar dan tandatangan di
atas materai 10.000;



g. Bersedia menandatangani Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa sesuai dengan
ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

2. Persyaratan Khusus
a. Alumni

● Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
● Ijazah dari PTK Kementerian Agama RI dan transkrip nilai dengan Indeks

Prestasi Kumulatif (IPK) jenjang sarjana minimal 3,5 dari skala 4;
● Surat Referensi dari Dekan atau Ketua Program Studi almamater;
● Sertifikat Bahasa Inggris dengan masa berlaku maksimal 2 tahun sejak

diterbitkan oleh lembaga resmi atau dari lembaga bahasa PTKN dengan skor
TOEFL ITP® 500 atau TOEFL IBT® 49, atau TOEFL CBT® 143, atau TOEIC®
480, atau PTE® (Pearson Test of English) 43, atau IELTS™ 5.0. Bagi peserta
yang akan ke Arabic speaking countries: sertifikat TOAFL maksimal diterbitkan
2 tahun dengan minimal skor 500. (Panitia hanya menerima sertifikat bahasa
Inggris yang diterbitkan oleh penyelenggara tes di atas).

● Motivation letter mengikuti program pelatihan maksimum 450 kata dalam
bahasa Inggris;

● Rencana Penelitian (proposal) antara 3-5 halaman berbahasa Inggris
● Bersedia menandatangani kontrak perjanjian
● Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan mengikuti

program pelatihan selama 3 bulan penuh.

b. Dosen
● NIDN pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
● SK Kepegawaian pertama dan terakhir;
● Ijazah dan transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal

3,25 dari skala 4;
● Surat izin dari Rektor/Ketua Perguruan Tinggi/Pimpinan PTKI;
● Bagi peserta yang akan ke English speaking countries: Sertifikat Bahasa

Inggris dengan masa berlaku maksimal 2 tahun sejak diterbitkan oleh
lembaga resmi atau dari lembaga bahasa PTKN dengan skor TOEFL ITP®
500 atau TOEFL IBT® 49, atau TOEFL CBT® 143, atau TOEIC® 480, atau
PTE® (Pearson Test of English) 43, atau IELTS™ 5.0. Bagi peserta yang
akan ke Arabic speaking countries: sertifikat TOAFL maksimal diterbitkan 2
tahun dengan minimal skor 500. (Panitia hanya menerima sertifikat bahasa
Inggris yang diterbitkan oleh penyelenggara tes di atas).

● Motivation letter maksimum 450 kata dalam bahasa Inggris atau Arab
(sesuai dengan kelas bahasa yang akan diambil)

● Rencana Penelitian (proposal) antara 3-5 halaman dalam Bahasa Inggris
atau Arab (sesuai dengan kelas bahasa yang akan diambil);

● Memiliki komitmen untuk mendaftar studi lanjut luar negeri;
● Bersedia menandatangani kontrak perjanjian
● Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan mengikuti

program pelatihan selama 3 bulan penuh.

c. Pegawai PTK dan Kementerian Agama Pusat
● SK Kepegawaian pertama dan terakhir;
● Ijazah dan transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) jenjang

sarjana minimal 3,5 dari skala 4 (untuk pelamar studi lanjut S2) dan minimal
3,25 dari skala 4 (untuk pelamar studi lanjut S3);

● Surat Izin dari pimpinan tempat tugas;
● Sertifikat Bahasa Inggris dengan masa berlaku maksimal 2 tahun sejak

diterbitkan oleh lembaga resmi atau dari lembaga bahasa PTKN dengan



skor TOEFL ITP® 500 atau TOEFL IBT® 49, atau TOEFL CBT® 143, atau
TOEIC® 480, atau PTE® (Pearson Test of English) 43, atau IELTS™ 5.0.
Bagi peserta yang akan ke Arabic speaking countries: sertifikat TOAFL
maksimal diterbitkan 2 tahun dengan minimal skor 500. (Panitia hanya
menerima sertifikat bahasa Inggris yang diterbitkan oleh penyelenggara tes
di atas).

● Motivation letter mengikuti program pelatihan maksimum 450 kata dalam
bahasa Inggris;

● Rencana Penelitian (proposal) antara 3-5 halaman berbahasa Inggris/Arab.
● Memiliki komitmen untuk mendaftar studi lanjut luar negeri;
● Bersedia menandatangani kontrak perjanjian
● Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan kesediaan mengikuti

program pelatihan selama 3 bulan penuh.

3. Kelengkapan Dokumen

Dokumen
Online
Form

Unggahan
Dokumen

Profil Peserta ✓
Kartu Tanda Penduduk (KTP) ✓
SK PNS Pertama dan Terakhir (Bagi Dosen dan Pegawai
Kemenag)

✓

Bukti Ijazah dan transkrip nilai ✓
Bukti Sertifikat Bahasa ✓
Surat referensi/Izin dari Pimpinan/Rektor/Ketua/Dekan atau
Ketua Program Studi almamater

✓

Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa ✓
Rencana Penelitian (Proposal) ✓

E. Output dan Outcome Program

Output yang diharapkan dari program ini adalah:

1. Satu dokumen proposal penelitian yang akan diajukan untuk memperoleh calon
pembimbing, melamar ke perguruan tinggi di luar negeri serta melamar beasiswa studi
lanjut ke kampus luar negeri;

2. Sertifikat bahasa sesuai dengan standar kampus negara tujuan;
3. Kemampuan berkomunikasi dengan calon supervisor dan admission kampus luar

negeri;
4. Pemahaman tentang budaya akademik dan sistem pendidikan kampus luar negeri;
5. Pemahaman tentang budaya berbagai negara yang menjadi negara tujuan studi lanjut

di luar negeri;
6. Wawasan kebangsaan dan pemahaman tentang moderasi beragama yang baik.

Sedangkan dampak (outcome) dari kegiatan ini antara lain berupa:
1. Tercapainya peningkatan jumlah calon dosen dan dosen PTK yang melamar dan studi

lanjut ke luar negeri di tahun 2022 dan tahun selanjutnya;
2. Tercapainya tujuan peningkatan kualifikasi sumber daya manusia ilmu pengetahuan,

teknologi dan pendidikan tinggi di lingkungan PTK;
3. Terwujudnya internasionalisasi kualitas pengelolaan pendidikan di era globalisasi.

F. Tata Cara Pendaftaran
Pendaftar beasiswa melakukan pendaftaran dengan mekanisme sebagai berikut:
1. melakukan pendaftaran akun peserta secara daring melalui laman:



https://beasiswa.kemenag.go.id;
2. melengkapi profil peserta yang memuat data identitas diri, data keluarga, data

pendidikan, data prestasi akademik dan/atau non-akademik, data kemampuan bahasa,
dan data organisasi;

3. pendaftar dapat melihat pengumuman hasil seleksi administrasi dan asesmen pada
dasbor pendaftar;

4. Daftar ulang dan pengiriman berkas persyaratan lanjutan dilakukan oleh masing-masing
calon peserta dengan cara input data dan upload berkas persyaratan melalui laman:
https://beasiswa.kemenag.go.id.

G. Jadwal Seleksi dan Pelaksanaan PPSL

No Tahapan Kegiatan Waktu
1 Pengumuman Program 08 - 23 Oktober 2022
2 Pendaftaran Program 17 - 23 Oktober 2022
3 Seleksi Administrasi dan Asesmen 26 - 28 Oktober 2022
4 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

dan Asesmen
31 Oktober 2022

5 Pelaksanaan Program 07 November 2022 – 27 Januari 2023

H. Informasi dan Narahubung
Manajemen Pelaksana Beasiswa Indonesia Bangkit
Kementerian Agama Republik Indonesia
Gedung Kementerian Agama RI Lantai 7
Jalan Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta
Website: https://beasiswa.kemenag.go.id
Email: nongelar@beasiswa.kemenag.go.id
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Lampiran 01
Format Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa Program Non-Gelar

SURAT PERNYATAAN PENDAFTAR BEASISWA PROGRAM NON GELAR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : .........................................
Tempat, Tanggal Lahir : .........................................
NIK : .........................................
NIP/NUP/NIDN/NIDK/NITK : .........................................
Jenis Program Non Gelar : ………………………………
Perguruan Tinggi Tujuan : ..........................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. berkomitmen menyelesaikan studi dengan durasi maksimal 3 bulan sejak memulai program;
3. mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas

kepentingan pribadi;
4. tidak menggunakan media informasi dan sosial untuk menyampaikan informasi yang belum

terkonfirmasi kebenarannya yang berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat;
5. tidak pernah/sedang/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma

sosial masyarakat Indonesia;
6. berkomitmen melaksanakan ketentuan Beasiswa Indonesia Bangkit;
7. tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain selama menjadi

penerima Beasiswa Indonesia Bangkit;
8. dokumen dan data pendaftaran adalah akurat dan sesuai aslinya; dan
9. bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh

layanan Kementerian Agama, apabila melakukan pemalsuan dokumen dan data pendaftaran.

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

........, ........................

Yang Membuat Pernyataan

Materei 10.000

(...............................)



Lampiran 02
Format Surat Izin Pimpinan

SURAT IZIN PIMPINAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...................................
NIP*) : ...................................
Pangkat/Gol : ...................................
Jabatan : ...................................
Instansi : ...................................
Alamat Instansi : ...................................
No Telp/Handphone : ...................................
E-mail : ...................................

Memberikan izin untuk mendaftar Program Non-Gelar Beasiswa Indonesia Bangkit “Program
Persiapan Studi Lanjut (PPSL) S2 dan S3 Luar Negeri Tahun 2022 kepada:
Nama : ...................................
Tempat/Tanggal Lahir : ...................................
Alamat : ...................................

Apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta Program Non-Gelar Beasiswa Indonesia
Bangkit di atas, kami berikan izin dan dispensasi atau pengurangan beban kerja kepada yang
bersangkutan dalam rangka mengikuti Program Non-Gelar ini dengan sebaik-baiknya.

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

……………………………………………

Rektor/Ketua/Direktur/Dekan

…………………………………….



Lampiran 02
Format Surat Referensi

SURAT REFERENSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...................................
NIP*) : ...................................
Pangkat/Gol : ...................................
Jabatan : ...................................
Instansi : ...................................
Alamat Instansi : ...................................
No Telp/Handphone : ...................................
E-mail : ...................................

Memberikan izin untuk mendaftar Program Non-Gelar Beasiswa Indonesia Bangkit “Program
Persiapan Studi Lanjut (PPSL) S2 dan S3 Luar Negeri Tahun 2022 kepada:
Nama : ...................................
Tempat/Tanggal Lahir : ...................................
Prodi/Fakultas : ...................................
Alamat : ...................................

Apabila yang bersangkutan ditetapkan sebagai Peserta Program Non-Gelar Beasiswa Indonesia
Bangkit di atas, kami berikan izin dan dispensasi atau pengurangan beban kerja kepada yang
bersangkutan dalam rangka mengikuti Program Non-Gelar ini dengan sebaik-baiknya.

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

……………………………………………

Dekan/Ketua Prodi

…………………………………….



Lampiran 04
Format Proposal Riset

1. Judul Riset
2. Introduction
3. Problem Formulation & Objectives
4. Literature Review
5. Research Methodology
6. Significance
7. Research Time Frame
8. Daftar Pustaka


