
Persyaratan Skema S3 – Dosen LPTK (PPG) 
 
A. Persyaratan Umum 

1. Warga Negara Indonesia. 
2. Diterima pada Perguruan Tinggi sesuai dengan daftar yang telah 

ditetapkan oleh Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi dibuktikan 
dengan LoA Unconditional atau surat tanda diterima tanpa syarat 
sesuai program studi. Dalam hal LoA Conditional, BPI dapat menerima 
hanya jika merupakan persyaratan sponsor pendanaan, dokumen fisik 
ijazah dan transkrip jenjang sebelumnya dan atau persyaratan 
tambahan yang tidak beresiko mengubah status penerimaan calon 
mahasiswa tersebut. 

3. Ketentuan memiliki LoA Unconditional sebagaimana tercantum dalam 
poin b, dikecualikan bagi pendaftar program S3 Pathway Dosen 
Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan/Pendidikan Profesi Guru. 
Calon peserta diberikan kesempatan selama 1 tahun sejak ditetapkan 
sebagai peserta program Pathway untuk mendapatkan LoA 
Unconditional pada Perguruan Tinggi dan Program Studi yang telah 
dipilih. 

4. Memiliki ijazah atau bukti setara ijazah dan transkrip pendidikan S2 
dari satuan pendidikan di dalam negeri atau ijazah dan transkrip dari 
satuan pendidikan luar negeri yang telah disetarakan. 

5. Tidak sedang bekerja pada instansi yang berada di luar naungan 
Kemendikbudristek. 

6. Memiliki kemampuan bahasa asing dibuktikan dengan: 
a. Sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dengan 

skor paling rendah: 80 (delapan puluh) untuk TOEFL iBT®, 58 (lima 
delapan) untuk PTE Academic, 6.5 (enam koma lima) untuk 
IELTS™. 

b. Sertifikat kemampuan bahasa resmi selain Bahasa Inggris yang 
diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan skor minimal 
sesuai dengan persyaratan perguruan tinggi luar negeri tujuan, 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
1) bahasa Arab hanya untuk Perguruan Tinggi tujuan di negara-

negara yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi 
negara tersebut;  

2) bahasa Perancis hanya untuk Perguruan Tinggi tujuan di 
negara Perancis; 

3) bahasa Rusia hanya untuk Perguruan Tinggi tujuan di negara 
Rusia; 

4) bahasa Spanyol hanya untuk Perguruan Tinggi tujuan di negara 
Spanyol; atau  



5) bahasa Cina/Mandarin untuk semua Perguruan Tinggi tujuan 
di negara-negara dengan bahasa Cina/Mandarin sebagai 
bahasa resmi negara tersebut; 

c. bagi pendaftar yang telah menyelesaikan studi pada Perguruan 
Tinggi luar negeri dengan bahasa resmi Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) pada jenjang sebelumnya, cukup melampirkan ijazah 
yang diterbitkan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan sampai 
pada saat pendaftaran.  

7. khusus untuk pendaftar penyandang disabilitas: 
a. melampirkan surat keterangan sebagai penyandang disabilitas dari 

rumah sakit atau dokter sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan; 

b. melampirkan surat persetujuan dari orang tua dan membubuhkan 
tanda tangan di atas meterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 
dan 

c. melampirkan surat permohonan pendamping apabila tidak bisa 
mandiri; 

8. melampirkan surat keterangan sehat dan bebas narkoba dengan masa 
berlaku paling lama 6 (enam) bulan terhitung dari tanggal 
diterbitkannya sampai tanggal penutupan pendaftaran dengan 
ketentuan: 
a. surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh dokter dari 

rumah sakit/puskesmas/klinik; dan 
b. surat keterangan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh dokter 

dari rumah sakit/puskesmas/klinik/ badan/lembaga yang 
diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba; dan 

9. menandatangani surat pernyataan pendaftaran Beasiswa Bergelar dan 
pendaftaran program Pathway sesuai dengan format yang telah 
ditetapkan. 

 
 

B. Persyaratan Khusus 
1. Berusia paling tinggi 52 tahun; 
2. Memiliki nilai IPK S2 paling rendah 3,25 pada skala 4 (empat), 

dibuktikan dengan transkrip nilai dan wajib disetarakan jika 
diterbitkan oleh satuan pendidikan dari luar negeri. 

3. Memiliki Surat izin mendaftar dari pimpinan instansi asal, minimal 
setingkat Dekan. Atau jika merupakan peserta pathway program maka 
wajib dari pimpinan instansi asal (Rektor); 

4. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi dosen tetap pada 
Perguruan Tinggi negeri dan swasta di bawah binaan Kementerian yang 
melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru; 

5. Memiliki paling sedikit satu surat rekomendasi dari akademisi; dan 



6. Diterima pada salah satu dari 30 (tiga puluh) Perguruan Tinggi luar 
negeri yang ditetapkan oleh Kementerian dengan bidang Pendidikan 
Profesi Guru prioritas sebagai berikut: 
a. Literacy Education, Literacy Specialist; 
b. Mathematics Education, atau Mathematics Teacher Education; 
c. Elementary Education, atau Elementary Teacher Education; 
d. Early Childhood Education, atau Early Childhood Teacher Education; 
e. School Leadership;  
f. Special Education; 
g. Educational Technology, atau Leaming Technologies; 
h. Science Education, atau Science Teacher Education; 
i. Social Studies Education,atau Social Studies Teacher Education; 
j. Secondary Teacher Education; 
k. Teacher Education; 
l. Curriculum and Instruction, atau Curriculum and Teaching; atau 
m. Sport Science I Physical Education. 

 


