
BEASISWA UNGGULAN
“Meraih Insan Cerdas dan Kompetitif”



Beasiswa Unggulan

Pemberian beasiswa pendidikan oleh pemerintah 
Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan kepada putra-putri bangsa 
Indonesia yang lolos seleksi sesuai program studi
prioritas Kemdikbud dan nasional.

BEASISWA UNGGULAN



MISI
1. Menumbuhkan kader terbaik bangsa Indonesia dengan

latar belakang dan budaya yang bervariasi melalui

proses pendidikan dan akulturasi dari berbagai

perguruan tinggi dalam negeri.

2. Menghasilkan lulusan yang dapat membangun potensi

daerah untuk kepentingan nasional.

3. Menghasilkan lulusan melalui program integrasi dari

berbagai disiplin ilmu yang lulusannya memiliki daya

saing dan integritas yang handal.

4. Meningkatkan kapasitas bagi pegawai negeri sipil

Kemendikbud, guru, tenaga kependidikan serta pelaku

seni/budaya untuk berkontribusi kepada daya saing

bangsa
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VISI

Melahirkan kader terbaik bangsa yang memiliki 

pemahaman kebangsaan secara komprehensif, 

integritas dan kredibilitas tinggi, berkepribadian, 

moderat serta peduli terhadap kehidupan bangsa 

dan negara 



Tujuan dan Sasaran Beasiswa Unggulan

1. Peraih medali/penghargaan olimpiade/kompetisi internasional  dibidang: sains, 
penelitian ilmiah, keterampilan, seni,  olah raga, dan bahasa yang dilaksanakan 
dan difasilitasi oleh Kemendikbud dan/atau oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI).

2. PNS Kemendikbud, guru, tenaga kependidikan serta pelaku seni/budaya.

3. Masyarakat berprestasi tingkat nasional, internasional atau masyarakat, dan tidak
diprioritaskan bagi dosen

TUJUAN

SASARAN

Meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia

Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan Negara

Kesatuan Republik Indonesia



Dasar hukum
1. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun

2008 tentang Pendanaan Pendidikan

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 95 tahun 2013 
tentang Beasiswa Unggulan



Komponen Beasiswa
• Biaya pendidikan 

Biaya pendidikan, meliputi Uang Kuliah Tunggal, biaya per-semester 
dan/atau biaya Satuan Kredit Semester.

Biaya hidup 

Biaya buku

Biaya hidup dan biaya buku sesuai dengan peraturan Menteri keuangan
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Jangka Waktu Pendidikan

Mahasiswa baru 
a) Mahasiswa S1 : 8 Semester atau 48 bulan 
b) Mahasiswa S2 : 4 Semester atau 24 bulan 
c) Mahasiswa S3 :  6 Semester atau 36 bulan 

Mahasiswa on Going: 
a) Mahasiswa S1 (maksimal semester 3 pada saat pendaftaran)
b) Mahasiswa S2 (maksimal semester 3 pada saat pendaftaran)          
c) Mahasiswa S3 (maksimal semester 3 pada saat pendaftaran) 

Peserta Beasiswa Unggulan tidak diberikan perpanjangan 

BEASISWA UNGGULAN



Hak Peserta Beasiswa

Dinyatakan sebagai penerima Beasiswa Unggulan berdasarkan surat keputusan 
Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan;
gg

Mendapatkan beasiswa berdasarkan komponen yang sudah ditetapkan di dalam 
perjanjian kerja sama;
gg

Mendapatkan layanan administrasi dan pembinaan yang dilakukan oleh Pusat 
Layanan Pembiayaan Pendidikan;
gg

Mendapatkan pembekalan dan pembinaan non akademis (bimbingan teknis).

BEASISWA UNGGULAN



BU Masyarakat Berprestasi
Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi Jenjang S1

2020

1. Berusia maksimal 22 Tahun;

2. Memiliki prestasi yang ditunjukan dalam bentuk sertifikat, plakat atau hal lain yang dapat
dibuktikan kebenarannya berlaku maksimal 3 (tiga) tahun terakhir;

3. Surat rekomendasi dari institusi terkait;

4. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain (download di 
website);

5. Mengisi nilai Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) bagi siswa
lulusan dalam negeri;

6. Surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa on-going atau Surat keterangan lulus/Letter of 

Acceptance (LOA) Unconditional dari perguruan tinggi tujuan bagi mahasiswa baru dengan
akreditas minimal B;

7. Bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan S1 yang sedang menempuh perkuliahan (maksimal
semester 2 pada saat mendaftar) memiliki nilai IPK minimal 3.25 pada skala 4.00;

8. Karya tulis berupa essay/karangan menggunakan Bahasa Indonesia. Judul/tema: “Aku Generasi

Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia”



BU Masyarakat Berprestasi
Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi Jenjang S2

2020

1. Berusia maksimal 32 tahun;

2. Memiliki prestasi yang ditunjukan dalam bentuk sertifikat, plakat atau hal lain yang dapat
dibuktikan kebenarannya berlaku maksimal 3 (tiga) tahun terakhir;

3. Surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa on-going atau Surat keterangan lulus/Letter of 

Acceptance (LOA) Unconditional dari perguruan tinggi tujuan bagi mahasiswa baru (dengan
akreditas minimal B);

4. Memiliki nilai IPK S1 minimal 3.25 pada skala 4.00 baik mahasiswa baru maupun on-going;
5. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris pada skor minimal TOEFL ITP 500/IBT 61 atau IELTS 5,5;

6. Surat rekomendasi dari institusi terkait;

7. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain (download di 
website);

8. Membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan 
rencana penelitian tugas akhir (tesis);

9. Karya tulis berupa essay/karangan menggunakan Bahasa Indonesia. Judul/tema: “Aku Generasi

Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia”



BU Masyarakat Berprestasi
Beasiswa Unggulan Masyarakat Berprestasi Jenjang S3

2020

1. Berusia maksimal 40 tahun;

2. Memiliki prestasi yang ditunjukan dalam bentuk sertifikat, plakat atau hal lain yang dapat
dibuktikan kebenarannya berlaku maksimal 3 (tiga) tahun terakhir;

3. Surat keterangan aktif kuliah bagi mahasiswa on-going atau Surat keterangan lulus/Letter of 

Acceptance (LOA) Unconditional dari perguruan tinggi tujuan bagi mahasiswa baru (dengan
akreditas minimal B);

4. Memiliki nilai IPK S2 minimal 3.40 pada skala 4.00 baik mahasiswa baru maupun on-going;
5. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris pada skor minimal TOEFL ITP 500/IBT 61 atau IELTS 5,5;

6. Surat rekomendasi dari institusi terkait;

7. Surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain (download di 
website);

8. Membuat proposal rencana studi yang berisi alasan mengambil program studi yang dipilih dan 
rencana penelitian tugas akhir (disertasi);

9. Karya tulis berupa essay/karangan menggunakan Bahasa Indonesia. Judul/tema: “Aku Generasi

Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia”



Alur Pendaftaran



Kewajiban Peserta Beasiswa

Melaksanakan kewajiban perkuliahan sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh 
perguruan tinggi hingga selesai;
gg

Menyelesaikan studi tepat waktu; 
gg

Melaporkan kemajuan akademik secara online per semester. Laporan akademik 
yang paling utama dilaporkan adalah perolehan Indeks Prestasi Semester (IPs) 
dengan rincian mata kuliah yang diambil dan/atau rencana kegiatan di 
semester/tahun yang akan datang dan kendala studi yang dihadapi;
gg

Mengunggah ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir setelah menyelesaikan studi.
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Sanksi dan Denda

BEASISWA UNGGULAN

1. Pemotongan beasiswa sebesar 5% dari total beasiswa apabila penerima Beasiswa
Unggulan memperoleh:
a. IPs S1 kurang dari 3.00.
b. IPs S2/S3 kurang dari 3.25.

2. Pemberhentian pemberian Beasiswa Unggulan apabila penerima Beasiswa Unggulan:
a. Memperoleh IPs kurang dari 3.00 untuk jenjang S1, dan kurang dari 3.25 untuk jenjang

S2/S3 selama dua semester berturut-turut;
b. Tidak menyampaikan laporan akademik dan laporan pembayaran biaya pendidikan

selama dua semester berturut-turut;
c. Mendapat beasiswa lain dalam komponen yang sama;



Sanksi dan Denda

BEASISWA UNGGULAN

d. Pindah program studi atau perguruan tinggi atas kemauan sendiri;
e. Mengundurkan diri dari perguruan tinggi;
f. Drop out;
g. Hal lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Apabila penerima Beasiswa Unggulan terkena sanksi sebagaimana dimaksud pada
angka 2 (dua) huruf (a) sampai dengan huruf (g) maka penerima Beasiswa Unggulan
dikenakan denda berupa pengembalian dana beasiswa sebesar 2x lipat dari total
beasiswa yang diterima.

4. Sanksi dan denda berlaku apabila peserta telah menandatangani perjanjian kerja
sama.



Tata Cara Penyampaian Laporan Akademik

BEASISWA UNGGULAN

• Laporan akademik dan bukti pembayaran biaya

pendidikan dapat di upload melalui:
report.beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id

• Laporan akademik berupa transkrip nilai

• Untuk studi by research berupa laporan progress

studi disertai ttd profesornya

• Pembayaran beasiswa tahap berikutnya berdasarkan

hasil evaluasi laporan akademik



APLIKASI PELAPORAN

buka Google Play : ketik BU Report
Atau

https://goo.gl/mtrzbJ



Informasi tadi dapat dilihat
di website 

Beasiswa Unggulan

beasiswaunggulan.kemdikbud.go.id



Terima Kasih
PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan
KEDIKBUD Gedung C lantai 13 Jl. Jenderal sudirman
Senayan-Jakarta 10270 INDONESIA    Telp : (021) 5711144 ext. 3101

Email: beasiswa.unggulan@kemdikbud.go.id


