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RS/LN/2013 

 

Nomor  :  1167/E4.4/2013                22 Juli 2013 

Lampiran  :  1 (satu) berkas  

Hal  : Pengumuman hasil wawancara  

   Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP-LN)  

   Ditjen Pendidikan Tinggi Gelombang-5 Tahun 2013.  

    

Kepada Yth.  :  1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri  

   2. Koordinator Kopertis Wilayah I - XII 

      ( terlampir ) 

 

Menindaklanjuti  surat kami nomor  860/E4.4/2013  tanggal 07 Juni 2013 perihal 

pengumuman panggilan wawancara calon penerima beasiswa pendidikan pascasarjana 

luar negeri Ditjen Pendidikan Tinggi Gelombang-5 Tahun 2013, bersama ini kami 

sampaikan  nama-nama calon penerima Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri 

(BPP-LN) Ditjen Pendidikan Tinggi Gelombang-5 Tahun 2013 dari institusi Saudara 

sebagai berikut: 

 

Lampiran 1: Daftar nama pelamar BPP-LN Dikti Gel-5 tahun 2013 yang lolos seleksi 

tahap wawancara    

Lampiran 2: Daftar nama pelamar BPP-LN Dikti Gel-5 tahun 2013 yang belum lolos 

seleksi tahap wawancara 

  

Pelamar yang namanya masuk dalam Lampiran-1 diundang mengikuti tahapan seleksi 

selanjutnya, yaitu lokakarya pra-keberangkatan ke luar negeri yang wajib diikuti oleh 

semua calon penerima beasiswa (lokasi dan jadwal acara akan ditentukan kemudian). 

Pelamar yang namanya masuk Lampiran-2 diberi kesempatan mengunggah kelengkapan 

berkas melalui laman http://beasiswa.dikti.go.id (dosen) dan http://beasiswa.dikti.go.id/ln 

(calon dosen dan tenaga kependidikan), serta mengikuti sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali 

wawancara lagi. 

 

Calon penerima beasiswa yang mulai studi pada bulan September 2013 dan sebelumnya 

diharapkan agar mengundurkan keberangkatan menjadi bulan Oktober 2013 atau 

sesudahnya. Kami mohon Saudara segera menyampaikan berkas persyaratan 

keberangkatan ke luar negeri peserta ke Ditjen Pendidikan Tinggi paling lambat tanggal 

2 Agustus  2013. Berkas persyaratan keberangkatan terdiri dari: 

 
1.  Surat ijin tugas belajar dari pemimpin perguruan tinggi, dan khusus untuk doses PTS 

disertai surat izin tugas belajar dari Koordinator Kopertis.   

2.  LoA yang berlaku dari perguruan tinggi tujuan  disertai rincian biaya studi resmi (per 

semester/per tahun) dari PT tujuan (khususnya tuition fee dan health insurance).  

3.   Daftar Riwayat Hidup (format terlampir, rangkap 4)    

4. Surat Perjanjian bermaterai Rp. 6.000,- bagi dosen PNS (rangkap 4) 

5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (rangkap 4) 

6.   Pasfoto berwarna ukuran 4x6 dengan latar belakang putih (8 lembar) 

 - untuk pria memakai pakai dasi, terlihat telinga kanan dan kiri  

 - untuk wanita berbusana resmi  

 - khusus ke Amerika Serikat, foto ukuran 5x5 

 - Foto tidak boleh dipindai (scan) 

 

 

 

 

http://beasiswa.dikti.go.id/



