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Sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) 2020 – 2024, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan daya 
saing, pendidikan dan pelatihan vokasi berbasiskan industri, serta memperkuat pendidikan tinggi 
yang berkualitas. Dalam hal ini,    Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) 
berperan penting untuk menyiapkan SDM Indonesia dengan keahlian terapan dan keahlian 
khusus tertentu yang menjadi link and match antara PTPPV dengan dunia usaha dan dunia 
industri (DUDI). Demi tercapainya hal tersebut, Kemdikbud berupaya meningkatkan kualitas SDM 
Dosen melalui studi lanjut ke jenjang lebih tinggi pada perguruan tinggi di dalam maupun di luar 
negeri.

Oleh karena itu, Kemendikbud memandang penting adanya bantuan beasiswa bagi dosen untuk 
melanjutkan studi sesuai bidang di perguruan tinggi di dalam negeri dan luar negeri. Hal ini dapat 
diwujudkan salah satunya dengan memberi peluang para dosen di PTPPV dan DUDI dalam 
memperkaya wawasan dan pengalaman studi ataupun riset yang diakui di dunia internasional. 
Melalui program ini diharapkan, para dosen di PTPPV dapat meningkatkan kompetensi, 
memperluas wawasan, dan jejaring internasional mereka dalam mencapai tujuan peningkatan 
kualitas pendidikan vokasi di Indonesia.

Program  Beasiswa Pendidikan Bergelar Dosen dan 
Calon Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara 
Pendidikan Vokasi (BPBD-PTPPV)

Program Beasiswa Pendidikan Bergelar Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan 
Vokasi, selanjutnya disebut Beasiswa Pendidikan Dosen PTPPV, adalah beasiswa jenjang magis-
ter dan doktoral yang diperuntukkan bagi dosen dan calon dosen pada Perguruan Tinggi 
Penyelenggara Pendidikan Vokasi yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, 
dan akademi komunitas di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui 
mekanisme dan prosedur yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui 
program ini, dosen dan calon dosen PTPPV melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi pada 
perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang dapat dipilih dari list yang telah disediakan Kem-
dikbud. Luaran yang diharapkan dari adanya program Beasiswa Pendidikan Dosen PTPPV 
adalah bertambahnya dosen-dosen yang berkuali�kasi S2 dan S3 yang mumpuni dan memiliki 
daya saing internasional.



Tujuan Program Beasiswa Pendidikan Bergelar Dosen dan 
Calon Dosen Perguruan Tinggi penyelenggara Pendidikan Vokasi

Program ini memiliki beberapa tujuan yaitu:

Meningkatkan kuali�kasi dan kualitas dosen dan calon dosen PTPPV, sehingga kualitas 
pendidikan tinggi di Indonesia juga akan meningkat;

Peningkatan jumlah karya ilmiah dan penelitian individu maupun bersama dengan pendidik di 
perguruan tinggi di luar negeri oleh dosen dan calon dosen PTPPV.

Memfasilitasi dosen dan calon dosen PTPPV untuk mengembangkan penelitian yang pada saat 
studi lanjut atau setelahnya;

Memberikan pencerahan dan/atau me-recharge keilmuan dan keterampilan para dosen;

Memperbaharui bahan ajar dan metoda ajar, sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia 
pendidikan internasional;

Skema Program Beasiswa Pendidikan Bergelar Dosen dan 
Calon Dosen Perguruan Tinggi penyelenggara Pendidikan Vokasi

Sasaran Program 

Beasiswa Pendidikan Dosen dan calon dosen PTPPV diberikan dengan skema sebagai berikut:

a. Magister dengan durasi studi paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

b. Doktoral dengan durasi studi paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan;

Sasaran Program Beasiswa Pendidikan Dosen dan Calon dosen PTPPV adalah Dosen tetap atau calon 
Dosen pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi dari gelar sebelumnya.

Pendaftar Beasiswa Pendidikan Dosen PTPPV wajib memilih 1 (satu) Perguruan Tinggi Tujuan dalam 
negeri atau luar negeri yang terdapat dalam daftar Perguruan Tinggi Tujuan yang ditetapkan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendaftar Beasiswa Pendidikan Dosen PTPPV tidak dapat 
melakukan perpindahan program studi dan Perguruan Tinggi tujuan tanpa persetujuan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.



Apa manfaat Beasiswa Pendidikan Bergelar Dosen dan 
Calon Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi?

Apa saja komponen biaya yang disediakan?

Manfaat program pemberian beasiswa Dosen dan Calon Dosen PTPPV sebagai berikut:

Pemerintah

Terbentuknya sumber daya manusia Indonesia yang terdidik akan meningkat;

Menyambungkan supply ilmu pengetahuan dengan demand dunia ekonomi;

Terbentuknya hubungan yang kuat dan berkesinambungan antara PTPPV dan pemerintah 
serta masyarakat umum.

PTPPV

Menguatnya kerja sama PTPPV dengan Perguruan Tinggi dalam dan luar negeri dunia 
internasional;

Selarasnya kurikulum pembelajaran yang komprehensif dan sesuai dengan standar 
internasional;

Dosen

Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi;

Meningkatkan kuali�kasi dosen yang berkuali�kasi Doktor

Meningkatnya hasil publikasi penelitian selama masa studi

a. Dana Pendidikan, meliputi:
1. dana pendaftaran;
2. dana SPP;
3. dana tunjangan buku (per tahun);
4. dana bantuan tesis/disertasi;
5. dana bantuan seminar internasional; dan
6. dana bantuan publikasi jurnal internasional..
b. Dana Pendukung, meliputi:
1. dana transportasi;
2. dana asuransi kesehatan (BPJS kelas 1);
3. dana hidup bulanan;
4. dana kedatangan; dan
5. dana keadaan darurat.

*penerima beasiswa LN mendapatkan tambahan dana aplikasi visa/residence permit;
**penerima beasiswa jenjang doctoral mendapatkan dana tunjangan keluarga (dimulai semester 
ke-3)



Persyaratan umum mendaftar Program Beasiswa Pendidikan 
Bergelar Dosen dan Calon Dosen Perguruan Tinggi 
Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Persyaratan umum Beasiswa Dosen dan Calon Dosen PTPPV sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. Telah menyelesaikan studi program diploma empat (D4) atau sarjana (S1) untuk 

beasiswa magister; program magister (S2) untuk beasiswa Doktor; atau diploma empat 
(D4)/sarjana (S1) langsung Doktor dengan ketentuan sebagai berikut:  
- Perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT), 
- Perguruan tinggi kedinasan dalam negeri, atau Perguruan tinggi luar negeri yang 

diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara 
asal perguruan tinggi. 

c. Tidak sedang atau telah menempuh studi degree atau non degree program magister 
ataupun doktor baik di perguruan tinggi dalam negeri maupun perguruan tinggi di luar 
negeri; 

d. Memiliki surat rekomendasi dari akademisi; 
e. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran, yaitu: 

- pendaftar jenjang pendidikan magister berusia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) 
tahun; dan 

- pendaftar jenjang pendidikan doktoral berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun. 
- pendaftar jenjang pendidikan S2/S3 yang berdomisili di daerah terpencil, tertinggal, 

dan terluar atau jabatan yang sangat diperlukan memiliki batas usia: 
o pendaftar jenjang pendidikan magister berusia paling tinggi 42 (empat puluh 

dua) tahun; dan 
o pendaftar jenjang pendidikan doktoral berusia paling tinggi 47 (empat puluh 

tujuh) tahun 
f. Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas 

sebagai berikut: 
- Kelas Eksekutif; 
- Kelas Khusus; 
- Kelas Karyawan; 
- Kelas Jarak Jauh; 
- Kelas yang diselenggarakan bukan di perguruan tinggi induk; 
- Kelas Internasional khusus tujuan Dalam Negeri; 
- Kelas yang diselenggarakan di lebih dari 1 negara perguruan tinggi; atau 
- Kelas lainnya yang tidak memenuhi ketentuan  

g. Mengisi pro�l diri pada formulir pendaftaran online; 
h. Menulis Personal Statement (motivasi diri); 
i. Menulis rencana studi untuk magister atau Proposal Penelitian untuk Doktor 
j. Menulis surat pernyataan pendaftar program beasiswa pendidikan dosen perguruan 

tinggi penyelenggara pendidikan vokasi 



Apa saja persyaratan khusus mendaftar Program Beasiswa 
Pendidikan Bergelar Dosen dan Calon Dosen Perguruan Tinggi 
Penyelenggara Pendidikan Vokasi?

Tahapan Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Bergelar 
Dosen dan Calon Dosen Perguruan Tinggi 
Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Persyaratan khusus Beasiswa Pendidikan Dosen PTPPV sebagai berikut:

1. Wajib mengunggah dokumen LoA Unconditional Perguruan Tinggi tujuan pada aplikasi 
pendaftaran sesuai dengan daftar Perguruan Tinggi yang ditentukan Kemdikbud;

2. Memiliki rekomendasi dari Perguruan Tinggi Asal untuk pendaftar jenjang magister atau 
NIDN untuk pendaftar jenjang doktoral;

3. Memiliki surat izin dari pemimpin perguruan tinggi asal (untuk dosen perguruan tinggi 
negeri) dan/atau Kepala LLDikti Wilayah terkait (untuk dosen perguruan tinggi swasta);

4. Pendaftar Beasiswa Dosen dan calon dosen PTPPV yang telah ditetapkan sebagai Penerima 
Beasiswa tidak dapat mengajukan perpindahan Perguruan Tinggi tujuan dan program studi 
tujuan.

5. Mengunggah dokumen serti�kat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan 
diterbitkan oleh ETS (www.ets.org), PTE Academic atau IELTS (www.ielts.org) dengan ketentuan 
sebagai berikut ;
-Pendaftar program magister luar negeri, skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 
80; PTE Academic 58; atau IELTS™ 6,0;
- Pendaftar program Doktor luar negeri skor minimal kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 94; 
PTE Academic 65; atau IELTS™ 6,5;.

Beberapa tahapan pelaksanaan dalam mengikuti program Beasiswa Dosen dan Calon Dosen Perguruan 
Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yaitu;

Calon peserta mengajukan permohonan ke Pimpinan Institusinya 

Pimpinan Institusi menetapkan calon peserta dan membuat surat 
tugas peserta untuk mengikuti Program Beasiswa Pendidikan 
Bergelar Dosen dan Calon Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara 
Pendidikan Vokasi

Calon peserta mendaftar dan melengkapi dokumen persyaratan 
pada laman yang sudah disediakan.

Seleksi dan Pengumuman peserta yang lolos diumumkan pada 
laman yang disediakan. 

Peserta yang lolos seleksi melakukan kon�rmasi kesediaan untuk 
mengikuti Program yang dipilih sebelumnya

I

II

III

IV

V

Peserta

Pimpinan PT 
dan Peserta

Peserta

Peserta

Diksi

Tahap Mekanisme Keterangan



Alur Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan Bergelar Dosen 
dan Calon Dosen Perguruan Tinggi 
Penyelenggara Pendidikan Vokasi

Ditjen 
Pendidikan 

Vokasi

1. Penentuan  
Perguruan 

Tinggi Tujuan
2. Penyusunan 

Petunjuk Teknis 

Output

Dosen dan 
Calon Dosen 

PTPPV Bergelar 
S2 dan S3

Pendaftaran

1. Dosen dan 
Calon Dosen 

PTPPV 

Monitoring, 
Evaluasi dan 

Pelaporan

Penilaian 
administrasi

 dan substansi 
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1. Review 
Dokumen

Pengumuman

Penetapan 
Penerima Beasiswa

Pembekalan 
Penandatanganan 

kontrak
Pencairan dana

Pelaksanaan Program
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Jadwal pendaftaran dan seleksi Program Beasiswa Pendidikan 
Bergelar Dosen dan Calon Dosen Perguruan Tinggi 
Penyelenggara Pendidikan Vokasi

1.

2.

3.

4.

02 Mei 2021 

30 Juni 2021

01 - 30 Juli 2021

31 Juli 2021

Pembukaan pendaftaran beasiswa

Penutupan pendaftaran beasiswa

Seleksi administrasi dan substansi 

Pengumuman hasil seleksi  

NO. KEGIATAN TANGGAL

Beasiswa Pendidikan Bergelar Dosen dan Calon Dosen PTPPV Dalam Negeri
Dosen Perguruan Tinggi Akademik Beasiswa Joint/Double Degree

1.

2.

3.

4.

02 Mei 2021

02 Juni 2021

03 – 30 Juni 2021

Juli 2021

Pembukaan pendaftaran beasiswa

Penutupan pendaftaran beasiswa

Seleksi administrasi dan substansi 

Pengumuman hasil seleksi  

Beasiswa Beasiswa Pendidikan Bergelar Dosen dan Calon Dosen PTPPV 
Luar Negeri Dosen Perguruan Tinggi Akademik



Mekanisme Pendaftaran

1. Registrasi
Pendaftar dapat melamar secara online dengan cara registrasi terlebih dahulu dengan 
menggunakan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Tendik (NITK) pada laman:
http://beasiswa.kemdikbud.go.id
https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/

2. Login
Setelah mendapatkan akun, pendaftar dapat log in dan memilih program kegiatan yang 
ditawarkan

3. Pengiriman Proposal
Dokumen proposal dan persyaratan pada program yang dipilih oleh pendaftar dikirim dengan 
cara diunggah melalui laman:
http://beasiswa.kemdikbud.go.id
https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/

4. Hasil Seleksi
Setiap tahapan seleksi calon peserta dapat melihat secara online melalui akun pendaftar pada 
Riwayat penilaian, hasil seleksi penilai akan diinformasikan melalui e-mail pendaftar dan melalui 
laman:
http://beasiswa.kemdikbud.go.id
https://beasiswadosen.kemdikbud.go.id/ 

5. Komunikasi Helpdesk 
Setiap pertanyaan perihal seleksi dapat dilayangkan melalui 
Email : helpdesk-beasiswa@kemdikbud.go.id
Telp  : 177
Alamat: Gedung C Lantai 13 
Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman Senayan 10270



Kontak Kami

Informasi lebih lanjut mengenai Program Riset Keilmuan Terapan dapat diakses melalui: 

Laman  : https://beasiswa.vokasi.kemdikbud.go.id/ 

Kontak  : 177 

Pos-el   : helpdesk-beasiswa@kemdikbud.go.id

Alamat  : Gedung C Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman,  Senayan, Jakarta Pusat 10270.


