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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 serta beasiswa dokter spesialis 

dan dokter subspesialis untuk putra-putri terbaik 

Indonesia. 

 

Apa itu Beasiswa Kerjasama Bidang 

Kewirausahaan (MSc in Venture Creation) 

 

Beasiswa Kerja Sama Bidang Kewirausahaan 

Master of Science in Venture Creation (MSVC) 

merupakan program kerja sama pendanaan (Co-

Funding) antara LPDP dengan National University 

of Singapore (NUS) Enterprise yang dimaksudkan 

untuk mendidik calon pengusaha yang ingin 

meluncurkan usaha baru dan mengembangkan 

bisnis melalui bimbingan untuk pengembangan 

bisnis dan akses teknologi yang dimiliki NUS 

Enterprise serta peluang jaringan dan akses pasar.   

 

Seperti apa skema Beasiswa Kerjasama 

Bidang Kewirausahaan (MSVC)? 

 

1. Beasiswa Kerja Sama Bidang Kewirausahaan 

(MSc in Venture Creation) diperuntukkan bagi 

warga negara Indonesia untuk dapat 

menempuh pendidikan pada program MSc in 

Venture Creation di National University of 

Singapore (NUS) Enterprise dengan durasi 

pendanaan paling lama 12 (dua belas) bulan, 

termasuk program magang (internship). 

2. Pendaftar diwajibkan untuk melakukan 

registrasi pada aplikasi pendaftaran LPDP 

dan NUS Enterprise untuk dapat mengikuti 

proses seleksi beasiswa. 

3. Pendaftar diwajibkan mendapatkan LoA 

Unconditional yang diterbitkan oleh NUS 

Enterprise untuk dapat mendaftar pada portal 

beasiswa LPDP. Bagi yang belum memiliki 

LoA dapat melampirkan bukti pendaftaran 

pada program Master Science in Venture 

Creation pada saat melakukan pendaftaran 

pada portal beasiswa LPDP. 

 

 

Apa saja komponen Dana yang diberikan? 

 

1. Dana Pendidikan 

a. Dan Pendaftaran 

b. Dana SPP/Tuition Fee 

c. Dana Tunjangan Buku 

d. Dana Penelitian Tesis/Disertasi 

e. Dana Seminar Internasional 

f. Dana Publikasi Jurnal Internasional 

 

2. Dana Pendukung 

a. Dana Transportasi 
b. Dana Aplikasi Visa 

c. Dana Asuransi Kesehatan 

d. Dana Kedatangan 

e. Dana Hidup Bulanan 

f. Dana Lomba Internasional 

g. Dana keadaaan darurat (jika 

diperlukan) 

 

Apa saja persyaratan umum pendaftaran 

Beasiswa Kerjasama Bidang 

Kewirausahaan (MSVC)? 

 

Persyaratan umum Beasiswa Kerjama Bidang 

Kewirausahaan (MSVC) sebagai berikut: 

1. Warga Negara Indonesia. 

2. Telah menyelesaikan studi program diploma 

empat (D4) atau sarjana (S1). 

3. Pendaftar yang telah menyelesaikan studi 

magister (S2) tidak diizinkan mendaftar 

4. Bagi pendaftar lulusan perguruan tinggi luar 

negeri pada jenjang pendidikan sebelumnya, 

wajib melampirkan 

• hasil penyetaraan ijazah dan konversi IPK 

dari Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui 

laman 

https://ijazahln.kemdikbud.go.id/ijazahln/ 

• tangkapan layar ajuan penyetaraan ijazah 

dan konversi IPK pada laman Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi mengenai penyetaraan ijazah 

dan konversi IPK bagi pendaftar yang 

penyetaraan ijazah dan/atau konversi 

IPKnya belum terbit 

5. Tidak sedang menempuh studi (on going) 

program magister 

6. Tidak sedang mendaftar, akan menerima, 

atau menerima beasiswa dari sumber lain 

https://ijazahln.kemdikbud.go.id/ijazahln/
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yang berpotensi double funding selama 

menjadi penerima beasiswa LPDP. 

7. Melampirkan surat rekomendasi sesuai 

dengan persyaratan masing-masing program. 

8. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan 

persyaratan Bahasa sesuai dengan ketentuan 

yang ditetapkan pada masing-masing 

program beasiswa. 

9. Menyetujui surat pernyataan yang telah 

disediakan pada aplikasi pendaftaran 

beasiswa LPDP (poin-poin terlampir). 

10. Menulis profil diri termasuk riwayat pendidikan 

yang tidak diselesaikan pada aplikasi 

pendaftaran. 

11. Menulis komitmen kembali ke Indonesia, 

rencana pasca studi, dan rencana kontribusi 

di Indonesia. 

12. Jika pendaftar memiliki publikasi ilmiah, 

prestasi kejuaraan/non kejuaraan, dan 

pengalaman organisasi maka pendaftar 

mengisi riwayat publikasi ilmiah, prestasi 

kejuaraan/non kejuaraan, dan pengalaman 

organisasi pada aplikasi pendaftaran. 

 

Apa saja persyaratan khusus pendaftaran 

Beasiswa Kerjasama Bidang 

Kewirausahaan (MSVC)? 

 

Persyaratan khusus Beasiswa Kerjama Bidang 

Kewirausahaan (MSVC) sebagai berikut: 

1. Bagi yang memiliki usaha dibuktikan dengan 

proposal bisnis berjalan yang sekurang-

kurangnya memuat: 

a. Ide atau Gambaran Produk/Bisnis 

b. Analisis Pasar 

c. Pendiri usaha (founder) 

d. Rencana Produk dan Pemasaran 

e. Rencana Produksi/Operasi 

f. Rencana Pengembangan 

g. Rencana Keuangan.  

2. Bagi yang belum memiliki usaha atau 

bergerak dalam bidang kewirausahaan, 

mengunggah proposal bisnis yang akan 

dijalankan, yang sekurang-kurangnya 

memuat hal-hal sebagaimana pada angka 1 di 

atas. 

3. Pendaftar tidak berstatus sebagai Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai 

Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional 

Indonesia (TNI), atau anggota Kepolisian 

Republik Indonesia (POLRI). 

4. Beasiswa hanya untuk program MSc in 

Venture Creation di National University of 

Singapore (NUS) Enterprise. 

5. Pendaftar Wajib Mendapatkan LoA 

Unconditional dari NUS Enterprise sebelum 

pelaksanaan proses seleksi Substansi. 

6. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar 

pada 31 Desember di tahun pendaftaran 

paling tinggi berusia 35 (tiga puluh lima) 

tahun. 

7. Mengunggah dokumen Indeks Prestasi 

Kumulatif (IPK) dengan ketentuan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang studi 

sebelumnya (Diploma Empat/D4 atau 

Sarjana/S1) sekurang – kurangnya 3,0 pada 

skala 4,00 atau yang setara yang dibuktikan 

dengan transkrip nilai asli atau telah 

dilegalisir. 

8. Mengunggah dokumen sertifikat kemampuan 

bahasa Inggris yang diterbitkan paling lambat 

pada 2 (dua) tahun terakhir dari tahun 

pendaftaran beasiswa oleh ETS 

(www.ets.org) atau IELTS (www.ielts.org) 

dengan ketentuan memiliki skor minimal 

kemampuan bahasa Inggris TOEFL iBT® 100 

(minimal skor 22 pada komponen speaking 

dan writing) atau IELTS™ 7,0 (minimal 6.0 

pada komponen speaking dan writing). 

9. Melampirkan surat rekomendasi dari 

akademisi atau tokoh masyarakat 

 

Bagaimana Cara Mendaftar Beasiswa 

LPDP? 

 

1. Mendaftar secara online pada situs 

Pendaftaran Beasiswa LPDP: 

https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/. 

2. Melengkapi dan mengunggah semua 

dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi 

pendaftaran. 

3. Pastikan melakukan submit aplikasi 

pendaftaran untuk mendapatkan kode 

registrasi/pendaftaran. 

 

 

 

 

 

http://www.ets.org/
http://www.ielts.org/
https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/
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Apa saja proses Beasiswa Kerjasama 

Bidang Kewirausahaan (MSVC)? 

 

Proses Seleksi Beasiswa Kerjama Bidang 

Kewirausahaan (MSVC) sebagai berikut: 

1. Seleksi Administrasi  

2. Seleksi Substansi 

 

Catatan: Pendaftar diwajibkan mendapatkan 

Unconditional LoA (letter of Acceptance) yang 

diterbitkan oleh NUS Enterprise untuk dapat 

mendaftar pada portal beasiswa LPDP. Bagi yang 

belum memiliki LoA dapat melampirkan bukti 

pendaftaran pada program Master Science in 

Venture Creation pada saat melakukan 

pendaftaran pada  portal beasiswa LPDP. 

 

Apa saja Pelanggaran dan Sanksi yang 

diberlakukan oleh LPDP? 

 

1. Pendaftar yang melakukan kecurangan 

selama tahapan pendaftaran dan/atau seleksi 

beasiswa dikategorikan sebagai pelanggaran 

ketentuan dan persyaratan seleksi. 

2. Pendaftar yang melanggar ketentuan dan 

persyaratan seleksi akan digugurkan dan 

tidak dapat mengikuti tahapan seleksi 

berikutnya. 

3. Apabila pendaftar yang telah ditetapkan 

sebagai Calon Penerima Beasiswa atau 

Penerima Beasiswa di kemudian hari 

diketahui melanggar ketentuan dan 

persyaratan seleksi dan/atau tidak memenuhi 

pernyataan yang disampaikan pada surat 

pernyataan, maka ketentuan pemberian 

sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Direktur Utama mengenai Calon Penerima 

Beasiswa dan Penerima Beasiswa. 

4. Apabila pendaftar yang telah ditetapkan 

sebagai Calon Penerima Beasiswa atau 

Penerima Beasiswa di kemudian hari 

diketahui memberikan informasi atau 

dokumen yang tidak benar atau palsu, maka 

akan dikenakan sanksi administratif berat 

berupa pemberhentian sebagai penerima 

beasiswa dengan kewajiban pengembalian 

dana studi yang telah diterima dan 

pemblokiran untuk mengikuti program LPDP 

di masa mendatang.  

 

Bagaimana dengan ketentuan Pengabdian 

yang ditetapkan LPDP? 

 

1. Penerima Beasiswa wajib kembali dan 

mengabdi di Indonesia setelah selesai studi 

sesuai dengan ketentuan LPDP. 

2. Kembali ke Indonesia dan berkontribusi di 

Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 

1 tahun (2N+1) setelah selesai studi secara 

berturut-turut. 

 

Dokumen apa saja yang harus diisi atau di 

unggah pada aplikasi pendaftaran 

Beasiswa Kerjasama Bidang 

Kewirausahaan (MSVC)? 

 

Dokumen 
Online 

Form 
Unggah 

Biodata Diri ✓   

Kartu Tanda Penduduk (KTP)  ✓  

Scan Ijazah S1 (Asli atau 

Legalisir) atau SKL (Surat 

Keterangan Lulus) 

 ✓  

Scan Transkrip Nilai S1 

(bukan Transkrip Profesi) 
 ✓  

Dokumen penyetaraan ijazah 

dan konversi IPK dari 

Kemendikbudristek atau 

tangkapan layar pengajuan 

penyetaraan ijazah dan 

konversi IPK 

 ✓  

Sertifikat Bahasa Asing yang 

dipersyaratkan dan Masih 

Berlaku (Asli) 

 ✓  

Letter of Acceptance (LoA) 

Unconditional atau Bukti 

pendaftaran pada program 

Master Science in Venture 

Creation NUS Enterprise 

 ✓  

Melampirkan surat 

rekomendasi dari akademisi 

atau tokoh masyarakat *) 

 ✓  

Surat pernyataan pada 

aplikasi pendaftaran saat 

akan melakukan submit 

(poin-poin terlampir) 

✓   

Profil diri pada formulir 

pendaftaran online 
✓   
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Dokumen 
Online 

Form 
Unggah 

Komitmen kembali ke 

Indonesia, rencana pasca 

studi, dan rencana kontribusi 

di Indonesia. 

✓   

Publikasi ilmiah, prestasi 

kejuaraan/non kejuaraan, 

dan pengalaman organisasi. 

✓   

Rencana Bisnis atau 

Pegembangan Bisnis sesuai 

format LPDP. 

 ✓  

 

*) Surat harus diterbitkan pada tahun 

pendaftaran 

 

Seperti apa format Komitmen kembali ke 

Indonesia, rencana pasca studi, dan 

rencana kontribusi di Indonesia serta 

Rencana Bisnis atau Rencana 

Pengembangan Bisnis? 

 

1. Komitmen kembali ke Indonesia, rencana 

pasca studi, dan rencana kontribusi di 

Indonesia (1500 – 2000 kata) 

Deskripsikan dalam tulisan secara jelas dan 

konkret tentang tema di atas. 

 

2. 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. Pendiri Usaha / 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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Jadwal Penerimaan dan Seleksi 

 

 

No. Process Timeline Implementer  

1 Periode Pendaftaran 31 Januari - 28 Februari 2023 LPDP dan NUS 

2 
Proses Nominasi Kandidat kepada  
NUS Enterprise 

6 Maret 2023 LPDP 

3 
Proses Seleksi untuk mendapatkan 
surat penerimaan (LOA) 

7 – 28 Maret 2023 NUS 

4 
Nominasi Kandidat untuk Mengikuti 
Proses Seleksi Substansi LPDP 

29 – 31 Maret 2023 NUS 

5 Seleksi Substansi LPDP 4 – 6 April 2023 LPDP 

7 
Rapat Komite Bersama 
(Penentuan Kandidat Terpilih) 

10 – 13 April 2023 LPDP dan NUS 

8 Pengumuman Bersama 14 April 2023 LPDP dan NUS 

9 Mulai Perkuliahan Juli 2023 NUS 

 

 

Proses Aplikasi 
 

Skema proses aplikasi pada program beasiswa kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan 
sinkronisasi proses bisnis antara LPDP dan NUS dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Pelamar harus mendaftar pada aplikasi online NUS Enterprise melalui website 

(https://inetapps.nus.edu.sg/gda2/Home.aspx) hingga 28 Februari 2023. 

b. Pada rentang waktu yang sama, pelamar juga harus mendaftar pada sistem LPDP E-

Beasiswa melalui website (https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/) dengan mengunggah 

semua dokumen yang dipersyaratkan pada Program Beasiswa Kerja Sama Bidang 

Kewirausahaan (MSVC), termasuk mengunggah bukti pendaftaran program MSVC NUS 

Enterprise.  

c. LPDP melakukan seleksi awal untuk menilai pelamar berdasarkan kriteria dan persyaratan 

yang telah ditentukan. Semua Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi akan 

dinominasikan oleh LPDP untuk mengikuti proses seleksi penerimaan dalam rangka 

memperoleh LOA oleh NUS Enterprise. 

d. NUS Enterprise akan menilai pelamar berdasarkan persyaratan penerimaan yang telah 

ditentukan oleh NUS Enterprise. Kandidat terpilih akan dinominasikan ke LPDP untuk 

menghadiri seleksi substansi.  

e. LPDP akan mengundang pelamar terpilih untuk mengikuti seleksi substansi/wawancara. 

f. Perwakilan LPDP dan NUS Enterprise akan bertemu dalam rapat komite untuk memutuskan 

dan menyetujui daftar nominasi berdasarkan skor akhir dan pendanaan yang tersedia. 

g. LPDP dan NUS Enterprise akan menentukan hasil akhir pada rapat komite yang 

diselenggarakan antara 10 dan 13 April 2023. 

h. Hasil seleksi akan diumumkan bersama kepada semua pelamar dan kepada publik melalui 

saluran resmi LPDP dan NUS Enterprise pada 14 April 2023. 

 

 

https://beasiswalpdp.kemenkeu.go.id/
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Poin-Poin Surat Pernyataan pada Aplikasi Pendaftaran (Disetujui Saat Akan Melakukan Submit) 

 

1. Setia kepada Pancasila, 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 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan 

pribadi. 

4. Tidak akan berpindah kewarganegaraan sejak pendaftaran beasiswa sampai dengan selesainya 

masa kontribusi sebagai alumni beasiswa LPDP. 

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

funding selama menjadi penerima beasiswa LPDP. 

6. Tidak menggunakan media informasi dan media 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. Tidak pernah, sedang, atau akan terlibat dalam tindak pidana apapun. 

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

pengedaran zat adiktif atau narkoba. 

10. Tidak sedang menjalani studi (on going). 

11. Bersedia untuk tidak bekerja selama masa studi, kecuali atas persetujuan LPDP. 

12. Kembali ke Indonesia dan berkontribusi di Indonesia selama 2 kali masa studi ditambah 1 tahun 

setelah selesai studi. 

13. Memberikan dokumen dan data pendaftaran yang benar, akurat, dan sesuai aslinya serta bersedia 

menerima sanksi pemblokiran bila terdapat informasi pada dokumen dan data pendaftaran yang 

tidak benar.  

14. Berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa LPDP. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana 

mestinya. Apabila saya melanggar dan tidak mematuhi surat pernyataan ini, saya bersedia menerima 

sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.  
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Contoh Sertifikat Bahasa (IELTS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dipublikasikan tanggal 31 Januari 2023 
 

Contoh Sertifikat Bahasa (TOEFL iBT) 
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