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Tentang LPDP 

LPDP berkomitmen untuk mempersiapkan 

pemimpin dan profesional masa depan serta 

mendorong inovasi demi terwujudnya Indonesia 

yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. LPDP 

menyelenggarakan program beasiswa 

Magister/Doktor untuk putra-putri terbaik 

Indonesia, dan mendukung program beasiswa 

lainnya dari Kementerian/Lembaga terkait. 

 

Apa itu Beasiswa Kewirausahaan? 

Beasiswa Pendidikan Indonesia Kewirausahaan 

selanjutnya disebut BPI Kewirausahaan adalah 

beasiswa jenjang magister luar negeri yang 

diperuntukkan bagi warga negara Republik 

Indonesia yang bergerak dalam bidang 

kewirausahaan. 

 

Seperti apa skema Beasiswa 

Kewirausahaan? 

a. BPI Kewirausahaan diberikan untuk jenjang 

pendidikan Magister Luar Negeri satu gelar 

(single degree) dengan durasi studi paling lama 

24 (dua puluh empat) bulan; 

b. Pendaftar yang telah mempunyai LoA (Letter of 

Acceptance Unconditional) atau surat diterima 

di perguruan tinggi tujuan dengan tanpa syarat 

wajib memilih 1 (satu) Perguruan Tinggi Tujuan 

Luar Negeri sesuai dengan LoA yang telah 

dimiliki; 

c. Pendaftar yang belum memiliki LoA (Letter of 

Acceptance Unconditional) wajib memilih 3 

(tiga) perguruan tinggi tujuan dan program 

studi bidang kewirausahaan (Entrepreneurship) 

 

 

 

Apa saja komponen biaya yang diberikan? 

 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 

 

Apa saja persyaratan umum pendaftaran 

Beasiswa Kewirausahaan? 

Persyaratan umum Beasiswa Kewirausahaan 

sebagai berikut: 

 Warga Negara Indonesia; 

 Telah menyelesaikan studi program diploma 

empat (D4) atau sarjana (S1) 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. 

 Tidak sedang menempuh studi (on going) 

program magister baik di perguruaan tinggi 

dalam negeri maupun perguruan tinggi di 

luar negeri; 

 Pendaftar yang telah menyelesaikan studi  

magister (S2) tidak diizinkan mendaftar; 
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 Melampirkan Surat Rekomendasi dari 

akademisi bagi yang belum bekerja atau dari 

atasan bagi yang sudah bekerja; 

 Memilih Perguruan Tinggi Tujuan dan 

program studi sesuai dengan ketentuan 

LPDP; 

 Beasiswa hanya diperuntukkan untuk kelas 

reguler dan tidak diperuntukkan untuk kelas-

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 LPDP 

 Mengisi profil diri pada formulir pendaftaran 

online; 

 Menulis Personal Statement ; 

 Menulis komitmen kembali ke Indonesia dan 

rencana kontribusi di Indonesia pasca studi 

(yang mencakup rencana pengabdian, 

termasuk menjadi relawan untuk 

pengembangan Pendidikan Kewirausahaan di 

Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta); 

 

Apa saja persyaratan khusus pendaftaran 

Beasiswa Kewirausahaan? 

Persyaratan khusus Beasiswa Kewirausahaan 

sebagai berikut: 

 Memiliki usaha atau yang bergerak dalam 

bidang kewirausahaan yang dibuktikan 

dengan Rencana Bisnis bagi yang belum 

memiliki bisnis atau Rencana Pengembangan 

Bisnis atau Rencana Bisnis Baru bagi yang 

sudah memiliki bisnis sesuai format LPDP 

 Melampirkan Surat Rekomendasi dari Rektor 

atau Dekan yang akan/sudah memiliki 

Program Kewirausahaan untuk menjadi 

bagian dalam memperkuat tenaga 

pendidik/clinical faculty di Perguruan Tinggi 

(dapat diserahkan ketika wawancara) 

 Bersedia menandatangani surat pernyataan 

sebagai berikut (format terlampir) 

 Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar 

pada 31 Desember di tahun pendaftaran 

paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) 

tahun. 

 Mengunggah dokumen Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) dengan ketentuan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang studi 

sebelumnya sekurang – kurangnya 2,50 pada 

skala 4,00 atau yang setara yang dibuktikan 

dengan transkrip nilai asli atau telah 

dilegalisir. 

 Mengunggah dokumen sertifikat 

kemampuan bahasa Inggris yang masih 

berlaku dan diterbitkan oleh ETS 

(www.ets.org), PTE Academic 

(www.pearsonpte.com) atau IELTS 

(www.ielts.org) dengan ketentuan memiliki 

skor minimal kemampuan bahasa Inggris 

TOEFL iBT® 61, PTE Academic 65 atau IELTS™ 

6,0:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana cara mendaftarnya 

 Mendaftar secara online pada situs Pendaftaran 

Beasiswa LPDP: 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 

Apa saja proses seleksi Beasiswa Kewirausahaan? 

Proses Seleksi Beasiswa Kewirausahaan sebagai berikut: 

 Seleksi Administrasi; 

 Seleksi Substansi Akademik dan Kebangsaan; dan 

 Seleksi Wawancara; 

 

https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/
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Dokumen apa saja yang harus diisi atau di 

unggah pada aplikasi pendaftaran Beasiswa 

Kewirausahaan? 

Dokumen 
Online 

Form 

Unggahan 

Dokumen 

Biodata Diri    

Kartu Tanda Penduduk (KTP)    

Rencana Bisnis atau Pegembangan 

Bisnis sesuai format LPDP 
   

Ijazah S1 atau SKL (Surat Keterangan 

Lulus) (Asli atau Legalisir) 
   

Transkrip Nilai S1 (Asli atau Legalisir)    

Sertifikat Bahasa Asing yang 

dipersyaratkan dan Masih Berlaku 

(Asli) 

   

Letter of Acceptance (LoA) 

Unconditional yang masih berlaku 

dan sesuai dengan Perguruan serta 

Program studi yang dipilih (jika ada) 

   

Surat Pernyataan sesuai format LPDP 

(bermaterai) 
   

Surat Rekomendasi dari akademisi 

bagi yang belum bekerja atau dari 

atasan bagi yang sudah bekerja 

   

Surat Rekomendasi dari Rektor atau 

Dekan yang akan/sudah memiliki 

Program Kewirausahaan untuk 

menjadi bagian dalam memperkuat 

tenaga pendidik/clinical faculty di 

Perguruan Tinggi (dapat diserahkan 

ketika wawancara) 

   

Profil Diri     

Personal Statement    

Komitmen kembali ke Indonesia dan 

rencana kontribusi di Indonesia 

pasca studi 

   

 

Seperti apa format Komitmen kembali ke 

Indonesia dan rencana kontribusi di Indonesia 

pasca studi dan proposal Penelitian 

 Komitmen kembali ke Indonesia dan 

rencana kontribusi di Indonesia pasca studi  

(1500 – 2000 kata) 

 Deskripsikan diri Saudara. 

 Deskripsikan masalah urgent yang sedang dialami 

oleh Indonesia ataupun lingkungan sekitar anda dan 

solusi penyelesaian yang Anda tawarkan. 

 Deskripsikan pentingnya ilmu yang akan anda ambil 

dan bagaimana ilmu dan Anda dapat berkontribusi 

dalam penyelesaian masalah yang terjadi 

 Deskripsikan mimpi Saudara tentang Indonesia 

masa depan. 

 Deskripsikan peran apa yang akan Saudara lakukan. 

 Deskripsikan cara Saudara mewujudkan mimpi 

tersebut. 

 Deskripsikan rencana pengabdian, termasuk 

menjadi relawan untuk pengembangan Pendidikan 

Kewirausahaan di Perguruan Tinggi Negeri atau 

Swasta 

 

 Rencana Bisnis atau Rencana Pengembangan 

Bisnis yang berisi: (5-10 halaman) 

 

A. Ide Produk/Bisnis 

Gambaran Produk/Jasa/Bisnis 

1. Masalah yg dipecahkan 

2. Keunikan 

3. Keunggulan 

 

B. Analisis Pasar 

1. Trend pasar ke depan (3-5 tahun) 

2. Ukuran pasar (Rp/tahun) 

3. Margin 

 

C. Founder(s) 

1. Prestasi masa lalu & Rencana ke depan 

2. Karakter/Perilaku (5 Kekuatan, 3 Kelemahan) 

3. 3C (Capability, Commitment, Consistency terkait 

bidang Kewirausahaan) 

 

D. Rencana Produk dan Pemasaran 

 

E. Rencana Produksi/Operasi 

 

F. Rencana Pengembangan dan Milestones 

 

G. Rencana Keuangan
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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 BEASISWA PENDIDIKAN INDONESIA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:  

Nama      : ___________________________________________ 

Tempat, Tanggal Lahir     : ___________________________________________ 

No KTP/NIK        : ___________________________________________ 

Alamat      : ___________________________________________ 

                       ___________________________________________ 

Perguruan Tinggi Tujuan  : ___________________________________________ 

Negara Tujuan    : ___________________________________________ 

Jenjang Studi Lanjut   : Magister/Dokter Spesialis/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 45, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Kembali ke Indonesia dan berkarya di Indonesia setelah selesai studi 

4. Kembali dan berkarya di daerah afirmasi asal setelah selesai studi bagi penerima program beasiswa 

daerah afirmasi. 

5. Mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diatas kepentingan 

pribadi. 

6. Tidak menggunakan media informasi dan sosial untuk menyampaikan informasi yang belum 

terkonfirmasi kebenarannya yang berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. 

7. Tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum dan 

norma sosial masyarakat Indonesia. 

8. Berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa LPDP. 

9. Tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain yang berpotensi double 

funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP. 

10. Tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam tindak pidana apapun. 

11. Tidak pernah, sedang, atau akan melakukan tindakan terkait dengan penggunaan atau 

pengedaran zat adiktif atau narkoba. 

12. Dokumen dan data pendaftaran adalah akurat dan sesuai aslinya.  

13. Ketentuan tambahan bagi penerima program beasiswa dokter spesialis sebagai berikut: 
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a) Bersedia mengikuti program pendayagunaan lulusan program dokter spesialis setelah 

selesai studi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b) Bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 tahun 

2018 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis-Subspesialis dan Dokter Gigi 

Spesialis. 

14. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan 

LPDP apabila melakukan pemalsuan dokumen dan data pendaftaran.  

15. 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 

                     

            

            

         (___________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meterai 

10000 
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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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